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AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 TRAM 2 - VIA VERDA VERNEDA CARRILET - C_63                      
SUBCAPITOL 01.01 SUBTRAM 2.1 - Via Verda Carrilet - Carrer Marina                
APARTAT 01.01.01 ENDERROCS                                                       

01.01.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Passeig Ferrocarril 2 6,00 12,00
c/ de Llagostera 1 45,00 45,00

1 15,00 15,00
Rambla 11 setembre 1 65,00 65,00
Illeta rotonda c/ Marina 1 20,00 20,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

167,00

01.01.01.02 m   Demolició de cuneta construïda amb formigó                      

Demolició de cuneta construida amb formigó, inclòs càrrega sobre camió.

c/ de Llagostera 1 65,00 65,00

65,00

01.01.01.03 m2  Enderrocament paviment asfàltic                                 

Enderrocament de pav iments asfàltic de qualsevol gruix  amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'en-
derroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

c/ de Llagostera 1 65,00 3,00 195,00
1 4,50 3,50 15,75

Rotonda c/ Marina 1 50,00 2,50 125,00
Illeta rotonda c/ Marina 1 6,50 1,50 9,75
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

355,50

01.01.01.04 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió, transport
a abocador, descàrrega i cànon abocament.

c/ Llagostera 1 10,00 1,50 15,00
Aparcament Rambla 11 setembre 1 28,00 1,80 50,40
Rambla 11 setembre - v ial peatonal 1 5,00 2,50 0,50 6,25
Illeta rotonda c/ Marina 1 6,50 4,50 0,50 14,63
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

96,28

01.01.01.05 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00 m
d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre
camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Passeig del Ferrocarril 1 5,00 1,20 6,00
Rambla 11 setembre 1 12,50 2,50 0,50 15,63

1 9,00 8,50 76,50
1 8,00 1,75 14,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 1,50 15,00

127,13

 Pàgina 1

01.01.01.06 m   Enderroc reixat,h2-4m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc demuret inferior i daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. In-
clou enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

c/ de Llagostera 1 35,00 35,00

35,00

01.01.01.07 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació en
nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova fona-
mentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Segons plà-
nols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

Passeig del Ferrocarril 3 3,00
Rambla 11 Setembre 2 2,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

6,00

01.01.01.08 ut  Desmuntatge i reubicació de pilona existent.                    

Desmuntatge i reubicació de pilona ex istent, amb mitjans manuals. Inclús p/p de reparació de des-
perfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat so-
bre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a magatzem municipal.

Rambla 11 Setembre 2 2,00
Rotonda c/ Marina 6 6,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

10,00

01.01.01.09 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. Inclús
p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a ma-
gatzem municipal.

Rambla 11 Setembre 1 1,00
Rotonda c/ Marina 2 2,00

3,00

01.01.01.10 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon d'abocament.

Rotonda c/ Marina 1 10,00 10,00

10,00

01.01.01.11 ut  Trasllat de paperera existent                                   

Treballs necessaris pel trasllat de paperera ex istent en nova ubicació segons plànol projecte. Inclou
treballs de retirada de paperera ex istent i treballs de nova instal·lació. Inclòs material i mà d'obra ne-
cessàries.

Rambla 11 Setembre 1 1,00

1,00



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Pujada zona esportiv a 1 180,00 7,00 1.260,00

1.260,00

01.01.02.02 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

Pujada zona esportiv a
PK0+000 - PK0+193.66 1 364,73 364,73

364,73

01.01.02.03 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Pujada zona esportiv a
PK0+000 - PK0+193.66 1 1.443,06 1.443,06
Prev isió pendent d'acceptació 1 200,00 200,00

1.643,06

01.01.02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Pujada zona esportiv a
PK0+000 - PK0+193.66 1 58,79 58,79
Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 50,00

108,79

 Pàgina 2

APARTAT 01.01.03 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.01.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Carril bici
Passeig Ferrocarril 1 95,00 2,50 0,15 35,63

1 60,00 2,50 0,15 22,50
Pujada zona esportiv a 1 130,00 2,50 0,15 48,75
Prev isió
c/ Llagostera 1 50,00 2,50 0,15 18,75
Rambla 11 setembre 1 50,00 2,50 0,15 18,75
Rambla 11 setembre 1 3,00 1,50 0,15 0,68
Vorera
c/ Llagostera 1 60,00 2,50 0,15 22,50
Rotonda c/ Marina 1 50,00 2,50 0,15 18,75

1 8,00 7,50 0,15 9,00
1 20,00 1,20 0,15 3,60
1 10,00 1,20 0,15 1,80

Rotonda c/ Marina 1 2,65 2,90 0,15 1,15
1 16,00 2,80 0,15 6,72

Escales
Pujada zona esportiv a 1 9,00 2,40 0,15 3,24
Rotonda c/ Marina 1 4,00 2,50 0,15 1,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

233,32

01.01.03.02 m2  Base formigó HM-20/P/20/I, g=10cm                               

Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres pav iments, de consistència tova i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix , abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i v i-
bratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Rambla 11 setembre 1 3,00 1,50 4,50
1 8,00 7,50 60,00
1 20,00 1,20 24,00
1 10,00 1,20 12,00

Rotonda c/ Marina 1 2,65 2,90 7,69
1 16,00 2,80 44,80

Prev isió pendent d'acceptació 1 15,00 15,00

167,99

01.01.03.03 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de consis-
tència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge amb regle v i-
brador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml de 2cm de
gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit de secció cir-
cular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indicacions de la Di-
recció Facultativa.

Pujada zona esportiv a 1 130,00 2,50 0,15 48,75
c/ Llagostera 1 50,00 2,50 0,15 18,75
Rambla 11 setembre 1 50,00 2,50 0,15 18,75
Rotonda c/ Marina 1 50,00 2,50 0,15 18,75

1 12,00 5,00 0,15 9,00
Replà escales pujada z.esportiv a 1 1,10 2,40 0,15 0,40
Escales c/ Marina 1 2,80 2,50 0,15 1,05
Illeta c/ marina 1 5,00 0,15 0,75

1 2,00 0,15 0,30
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TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

126,50

01.01.03.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

Pujada zona esportiv a 1 130,00 2,50 325,00
c/ Llagostera 1 50,00 2,50 125,00
Rambla 11 setembre 1 50,00 2,50 125,00
Rotonda c/ Marina 1 50,00 2,50 125,00

1 12,00 5,00 60,00
Replà escales pujada z.esportiv a 1 1,10 2,40 2,64
Escales c/ Marina 1 2,80 2,50 7,00
Illeta c/ marina 1 5,00 5,00

1 2,00 2,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

786,64

01.01.03.05 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

Passeig Ferrocarril 1 95,00 2,50 0,10 23,75
1 60,00 2,50 0,10 15,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

43,75

01.01.03.06 m2  S i C rajol hidràulic tipus municipal de 30x30x4cm (morter)     

Subministrament i col·locació de rajol hidràulic tipus municipal, de 30x30x4 cm, igual a l'ex istent en
el sector, col·locat sobre una capa de 3 cm de morter i rebliment de junts amb barreja de sorra fina i
ciment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de de-
tall.

Rambla 11 setembre 1 3,00 1,50 4,50
1 8,00 7,50 60,00
1 20,00 1,20 24,00
1 10,00 1,20 12,00

Rotonda c/ Marina 1 2,65 2,90 7,69
1 16,00 2,80 44,80

Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

162,99

01.01.03.07 m2  Reg.adher.amb emulsió termoadherent tipus C60 BP4 TER, 0,6 kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60%  de betum i una dotació
de 0,6 kg/m2.

c/ Marina
Illeta 1 6,50 1,10 7,15

7,15

01.01.03.08 t   Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compac

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada al
98 %  de l'assaig marshall. Inclou col·locació de piquetes o estes amb cable en cas necessari.  In-
clou topografia prèv ia i de comprovació.

c/ Marina
Illeta 1 6,50 1,10 7,15

7,15

 Pàgina 3

01.01.03.09 m   Vorada per a jardins P-2, recta 10x25x100 cm                    

Vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta  de 10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, inclos
tallat de vorada en alineacions corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Passeig Ferrocarril 1 95,00 95,00
2 65,00 130,00

Pujada zona esportiv a 2 130,00 260,00
c/ Llagostera 1 50,00 50,00
Rambla 11 setembre 1 50,00 50,00
Rotonda c/ Marina 1 25,00 25,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

620,00

01.01.03.10 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

c/ Llagostera 1 50,00 50,00
Rambla 11 setembre 1 50,00 50,00
Rotonda c/ Marina 1 50,00 50,00

1 50,00 50,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

210,00

01.01.03.11 m   Vorada ICA Americana- Remuntable                                

Vorada de peces de formigó prefabricat, tipus ICA Americana de 25x28 cm, inclosa part proporcional
de corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb
morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

c/ Marina
Illeta 1 11,00 11,00

1 6,50 6,50

17,50

01.01.03.12 m   Rigola de formigó H-20 "in situ"                                

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.,
de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

c/ Llagostera 1 50,00 50,00
Rambla 11 setembre 1 50,00 50,00
Rotonda c/ Marina 1 50,00 50,00

1 50,00 50,00
c/ Marina
Illeta 1 11,00 11,00

1 6,50 6,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

227,50

01.01.03.13 m2  Paviment panot de botons pas vianants,20x20x4cm,col.truc macet  

Franja de pav iment indicatiu de botons per a pas de v ianants amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

c/ Llagostera 2 9,00 0,60 10,80
Rambla 11 setembre 1 6,00 0,60 3,60
Rotonda c/ Marina 2 9,00 0,60 10,80
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TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 5,00 0,60 3,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,60 3,00

31,20

01.01.03.14 m2  Paviment panot indicatiu direccional invidents.Franja 80cm ampl.

Franja per a inv idents de 80 cm d'amplària, en vorera de pav iment de panot, amb panot ratllat de co-
lor gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mix t
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts d'en-
creuament entre franges de pav iment indicador.

Rambla 11 setembre 1 6,00 0,80 4,80
1 7,00 0,80 5,60

Rotonda c/ Marina 1 3,00 0,80 2,40
1 2,00 0,80 1,60
1 2,00 0,80 1,60

Prev isió pendent d'acceptació 1 4,00 0,80 3,20

19,20

01.01.03.15 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de panot
municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons plànols de
detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

Passeig Ferrocarril 3 3,00
c/ Llagostera 2 2,00
Rambla 11 setembre 1 1,00
Rotonda c/ Marina 3 3,00

9,00

01.01.03.16 ut  Escocell amb vorada recta de 10x25x100cm + reomplert sauló resi 

Escocell de 90x120cm realitzat amb vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta de
10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclòs re-
omplert de l'interior de l'escocell fins a cota de pav imentació amb sauló amb resines compactat.

Rambla 11 setembre 5 5,00

5,00

01.01.03.17 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Pujada zona esportiv a 1 9,00 2,40 0,50 10,80
c/ Marina 1 1,30 2,40 0,50 1,56
Prev isió pendent d'acceptació 1 3,00 2,40 0,50 3,60

15,96

01.01.03.18 ml  Llosa escala pref.,formigó esglaó 35x15cm,SUPERSTEP de BREINCO  

Llosa d'escala amb graonat prefabricat de 36x15cm, formada per peces prefabricades de formigó ti-
pus SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, color CENDRA, de 60x36x15cm i de
60x40x15cm. Inclou formació de replà de 1,40 metres amb llosa de 40x20x5cm. Col·locat sobre ba-
se de formigó armat HM-20 de 20cm de gruix  amb formació de graonat. Inclou subministrament de
peces de graó i base de formigó, encofrat i desencofrat. Totalment acabat. Segons plànols de projecte
i indicacions de la Direcció Facultativa.

Pujada zona esportiv a 23 2,40 55,20
c/ Marina 3 2,40 7,20
Prev isió pendent d'acceptació 3 2,40 7,20

69,60

 Pàgina 4

01.01.03.19 m2  Mur bloc formigó,p/revestir,g=30cm,R-6,400x200x300mm            

Mur de bloc de 30cm de gruix, de morter de ciment foradat per a revestir, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2. Totalment acabat. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Reforç mur transformador 1 0,80 0,40 0,32
1 3,40 0,80 2,72
1 0,80 0,80 0,64

Prev isió pendent d'acceptació 1 3,00 3,00

6,68

01.01.03.20 ut  Formigonat de mur de bloc de formigó existent                   

Formigonat de mur de bloc de formigó ex istent. Inclou armat del mur. Totalment acabat.

Reforç mur transformador 1 1,00

1,00
APARTAT 01.01.04 MUR ESCULLERA                                                   

01.01.04.01 m3  Desplaçament de pedra d'escullera                               

Desplaçament de pedra d'escullera d'un tram de mur a rebaixar a un tram de mur a ampliar dins de
la mateixa obra, escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb
mitjans mecànics. Inclòs desmuntatge de l'escullera ex istent i col·locació en nova ubicació. Inclòs
terraplenat del trasdós del mur amb material seleccionat i grava drenant.

Mur ex istent zona esportiv a 1 10,00 1,00 3,00 30,00

30,00

01.01.04.02 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

Pujada zona esportiv a 1 140,00 2,00 1,00 280,00
1 140,00 3,50 1,50 735,00

1.015,00

01.01.04.03 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especifica-
cions UNE 13383-1/2

Pujada zona esportiv a 1 140,00 2,00 1,00 280,00
1 140,00 3,50 1,00 490,00

770,00

01.01.04.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a
màxim. Inclou aportació de material.

Pujada zona esportiv a 1 140,00 3,50 0,50 245,00

245,00

01.01.04.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat sen-
se adherir

Pujada zona esportiv a 1 130,00 3,50 455,00

455,00
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APARTAT 01.01.05 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
01.01.05.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,50 1,50 1,00 2,25

2,25

01.01.05.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Passeig Ferrocarril 2 8,00 16,00
c/ de Llagostera 2 8,00 16,00

32,00

01.01.05.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó de 15cm de gruix  i reposició de capes suport segons
plànol de detall. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon
abocament.  Tot inclòs completament acabat.

Passeig Ferrocarril 1 8,00 1,00 8,00
c/ de Llagostera 1 8,00 0,50 4,00

12,00

01.01.05.04 m   Canalització enllumenat públic, PE D90mm                        

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, làmina
de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou transport de terres a abocador i cà-
non de gestió de terres. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Passeig Ferrocarril 2 8,00 16,00
Pujada zona esportiv a 1 190,00 190,00
c/ de Llagostera 1 8,00 8,00

1 15,00 15,00

229,00

01.01.05.05 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Passeig Ferrocarril 2 8,00 16,00
Pujada zona esportiv a 1 190,00 190,00
c/ de Llagostera 1 8,00 8,00

1 15,00 15,00

229,00

01.01.05.06 ut  Arq.pref. 40x40 s/ sol 10cm form+Tapa D400 g=75cm               

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40x45cm sobre solera de formigo HM-20
de 10 cm de gruix . Inclos bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x75mm,
classe D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, tipus D-15-D400 de Fabregas o equivalent, re-
molinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Passeig Ferrocarril 2 2,00
Pujada zona esportiv a 2 2,00
c/ de Llagostera 2 2,00

6,00
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01.01.05.07 ut  Fonamentació columna de H=4.00 a H=6.00m                        

Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x  0.6 x
0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

Pujada zona esportiv a 8 8,00
c/ de Llagostera 1 1,00

9,00

01.01.05.08 ut  Obra Civil connexió a xarxa EP existent                         

Treballs necessaris d'obra civ il per a connexió a xarxa ex istent. Inclou material i mà d'obra necessa-
ris. Tot inclòs. Totalment cabat.

Total 1 1,00

1,00

01.01.05.09 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC i col.locat en tub

Passeig Ferrocarril 2 8,00 16,00
Pujada zona esportiv a 1 190,00 190,00
c/ de Llagostera 1 8,00 8,00

1 15,00 15,00

229,00

01.01.05.10 ut  SiC Columna tipus NEDAL de SALVI o eq. de 5m, galvanitzada      

Subministrament i col·locació de columna troncocònica recta tipus NEDAL de SALVI o equivalent,
de 5 m d'alçada, d'alumini extrusionat, gruix  3mm. REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTERIOR I
CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, plantilla i cargols per a perns i arandeles. Inclosa Caixa de
Connexió, tèrmic de protecció i PP de cablejat interior,piqueta de posta terra. Totalment instal·lat.

Pujada zona esportiv a 8 8,00
c/ de Llagostera 1 1,00

9,00

01.01.05.11 ut  SiC lluminària BASIC de Salvi o eq. LED de 35W                  

Subministre i col·locació de lluminària tipus BASIC de Salv i o equivalent, de LED de 3000K, 35W.
Inclosa connexió a caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja que es re-
alitzarà medició amb luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat.

Pujada zona esportiv a 8 8,00
c/ de Llagostera 1 1,00

9,00

01.01.05.12 ut  Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00m      

Col·locació de presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

Passeig Ferrocarril 2 2,00
Pujada zona esportiv a 2 2,00

4,00

01.01.05.13 u   Connexió Xarxa EP Existent                                      

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou mà
d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

Total 1 1,00

1,00

01.01.05.14 u   Memòria tècnica projecte de legalització                        

Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.

Total 1 1,00
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1,00
APARTAT 01.01.06 DRENATGE                                                        

01.01.06.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

Pujada zona esportiv a 1 80,00 80,00

80,00

01.01.06.02 m   Cuneta de formigó de 1,00x0,50m                                 

Formació de cuneta de formigó que inclou excavació, terraplenat i formigonat segons pendent grafiat
en plànols de planta amb protecció de formigó H-20 de 15cm de gruix  i de 1.00 metres d'amplada per
0.30 metres de profunditat inclosa formació de junts de formigonat.

Pujada zona esportiv a (pendent 6%) 1 130,00 130,00

130,00

01.01.06.03 ut  Demol.pou D=100cm/costat=100cm màx., mec.+càrrega               

Demolició de pou de qualsevol tipus, de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim, amb
mitjans mecànics, inclou la tapa, solera, reblerts, recobriments i esglaons i càrrega de runa sobre ca-
mió. Inclou excavació i enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Rotonda c/ Marina 2 2,00

2,00

01.01.06.04 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble pa-
ret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Inclosa con-
nexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent. Tot in-
clòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Passeig Ferrocarril 2 2,00
Rotonda c/ Marina 2 2,00

4,00

01.01.06.05 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

Passeig Ferrocarril 2 2,00
c/ Futbol 1 1,00
Rotonda c/ Marina 1 1,00

4,00

01.01.06.06 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

Creuaments
Passeig Ferrocarril 1 3,50 0,90 0,90 2,84

1 3,00 0,90 0,90 2,43
Rotonda c/ Marina 1 5,00 0,90 0,90 4,05

2 5,00 0,90 0,90 8,10
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,90 0,90 8,10
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25,52

01.01.06.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

Creuaments
Passeig Ferrocarril 1 3,50 0,90 0,90 2,84

1 3,00 0,90 0,90 2,43
Rotonda c/ Marina 1 5,00 0,90 0,90 4,05

2 5,00 0,90 0,90 8,10
Deducció tubs -3,14 21,50 0,30 0,30 -6,08
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,90 0,90 8,10

19,44

01.01.06.08 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,90 0,90 4,05
-3,14 5,00 0,30 0,30 -1,41

2,64

01.01.06.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Creuaments
Passeig Ferrocarril 1 3,50 3,50

1 3,00 3,00
Rotonda c/ Marina 1 5,00 5,00

2 5,00 10,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

31,50

01.01.06.10 ut  Sub i col embornal pref. 700x300mm abatible, tipus M3B de FDF   

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa
grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus M-3B de Fundi-
ción Dúctil Fábregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb
formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix  de 1cm de la rigola per col·lo-
car l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.

Rambla 11 setembre 4 4,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

5,00

01.01.06.11 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de 10
cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fosa de
1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equivalent. In-
clou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs
completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols.

c/ Llagostera 1 1,00

1,00
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01.01.06.12 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a
embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i  part
proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

Rambla 11 setembre 4 4,00 16,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 4,00 4,00

20,00

01.01.06.13 u   Connexió a Xarxa drenatge Existent                              

Connexió a Xarxa Existent

Rambla 11 setembre 4 4,00
Rotonda c/ Marina 2 2,00

6,00
APARTAT 01.01.07 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.01.07.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

c/ Llagostera
R-308 1 1,00
R-106 1 1,00
Rambla 11 setembre
Cartell 2 2,00
S-13 2 2,00
R-1 1 1,00
Rotonda c/ Marina
R-308 + R-400a 1 1,00
Cartell 1 1,00
R-101 1 1,00
R-401a 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

12,00

01.01.07.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Passeig del Ferrocarril
R-1 2 2,00
P-22 2 2,00
Carrer del Futbol
P-22 1 1,00
c/ Llagostera
P-22 1 1,00
Rambla 11 setembre
P-22 1 1,00
Rotonda c/ Marina
P-22 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00
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9,00

01.01.07.01.03 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 

Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma
que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ de Llagostera
S-13 1 1,00
Rambla 11 Setembre
S-13 1 1,00
Rotonda c/ Marina 1r tram
S-13 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

4,00

01.01.07.01.04 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Llagostera
B-56 1 1,00
Rambla 11 setembre
B-56 1 1,00

2,00

01.01.07.01.05 ut  SiC plafó informatiu 910x910mm RA1 + 2 sup. fusta circ.d=100mm  

Subministra i col·locació de plafó indormatiu per a ruta ciclista, de 910x910mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs 2 suports de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui igual a 1,01m i la distància entre eixos de suports sigui de
850mm. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada. Inclou treballs de proposta de cartell amb
plànol, text i esquemes.

Passeig Ferrocarril 1 1,00

1,00

01.01.07.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Passeig Ferrocarril 1 1,00

1,00
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SUBAPARTAT 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.01.07.02.01 m   Línia discontínua 10cm pintura acrílica color blanc             

Pintat sobre pav iment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons plà-
nols. Tot inclòs.

c/ Llagostera 1 15,00 15,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 30,00 30,00

45,00

01.01.07.02.02 m   Línia contínua 10cm pintura acrílica color blanc                

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplicacions,
color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de 1000
gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

c/ Llagostera
Delimitació aparcaments 4 2,50 10,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 30,00 30,00

40,00

01.01.07.02.03 m   Pintat línia disc. a=10cm p/separació carril bici. Pint.2comp   

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reser-
vat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació míni-
ma de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Pujada zona esportiv a 1 130,00 130,00
c/ Llagostera 1 50,00 50,00
Rambla 11 setembre + rotonda c/
Marina

1 100,00 100,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 50,00

330,00

01.01.07.02.04 m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura color blanc, de doble component en fred, amb apli-
cació manual i amb una dosificació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 g/m2 d'esferes de v idre,
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge. Tot inclòs.

c/ Llagostera 1 3,00 3,00
17 4,00 68,00

Prev isió pendent d'acceptació 2 5,00 10,00

81,00

01.01.07.02.05 m2  Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             

Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura color blanc, de doble
component en fred, amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i
500 g/m2 d'esferes de v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge.
Tot inclòs.

Pas v ianants
Passeig del Ferrocarril 7 4,00 0,50 14,00
c/ Llagostera 7 4,00 0,50 14,00
Pas bicicletes
Passeig Ferrocarril 12 0,50 0,50 3,00
c/ Llagostera 24 0,50 0,50 6,00
Rotonda c/ Marina 18 0,50 0,50 4,50
Prev isió pendent d'acceptació 4 4,00 0,50 8,00

49,50
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01.01.07.02.06 m2  Pintat p. horitzontal pintura acrílica reflectant color vermell 

Pintat de creuament de bicicleta en calçada, amb pintura vermella acrílica " del tipus v ialine ac-3 ó
equivalent", incloses parts proporcionals de la neteja prèv ia que calgui de la superfície i del correspo-
nent premarcatge a tot allà on sigui necessari. Dosificació mínima: 1000 gr/m2 de pintura i 480 gr/m2
d'esferes de v idre. Aplicació a dues fases amb 30 dies de diferencia. Pintura retroreflex ió C300 a 30
dies o C200 a 180 dies.

Passeig Ferrocarril 1 6,00 2,50 15,00
c/ Llagostera 1 12,00 2,50 30,00
Rotonda c/ Marina 2 5,00 2,50 25,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 6,00 2,50 15,00

85,00

01.01.07.02.07 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en fred,
amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el premar-
catge inclòs. Tot inclòs.

Pujada zona esportiv a 6 6,00
c/ Llagostera 2 2,00
Rambla 11 setembre 3 3,00

11,00

01.01.07.02.08 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de
v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

E-75c (cedeix  el pas)
Pujada zona esportiv a 1 0,40 0,40
c/ Llagostera 2 0,40 0,80
Rambla 11 setembre 3 0,40 1,20
Prev isió pendent d'acceptació 2 0,40 0,80

3,20

01.01.07.02.09 m   Línia contínua 15cm pintura acrílica color groc                 

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplicacions,
color groc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de 1000
gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

c/ Llagostera 8 5,00 40,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

60,00

01.01.07.02.10 m2  Esborrat de marca vial de superfície                            

Esborrat de marca v ial de superfície de qualsevol tipus, amb fresadora, ja sigui zebrejat o símbol.

Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

20,00



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.01.08 JARDINERIA                                                      
01.01.08.01 m2  Preparació de l'explanada, 20cm terra vegetal, adob superficial 

Preparació de l'explanada per a enjardinament. Inclou aportació de 20cm de terra vegetal procedent
de l'obra i adob superficial.

Rambla 11 setembre 1 4,00 4,00 16,00
Rotonda c/ Marina 1 4,00 5,00 10,00 1/2                                             

1 5,00 6,00 30,00

56,00

01.01.08.02 m2  Manta de coco per a protecció de talús                          

Subministre i col·locació de manta de coco per a protecció de talús.

Talús zona esportiv a 1 150,00 4,00 600,00
1 70,00 4,00 280,00

880,00

01.01.08.03 m2  Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aig

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, bio-
activador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2.

Talús zona esportiv a 1 150,00 4,00 600,00
1 70,00 4,00 280,00

880,00

01.01.08.04 u   S i P Celtis australis (Lledoner), perim.=20-25cm, pa terra     

Subministrament i Plantació de arbres tipus Celtis Australis (Lledoner)  o equivalent a escollir per la
Direcció Facultativa, de 20-25cm de PERIMETRE subministrant en test segons estació de l'any per
a col·locació en arbrat v iari inclòs tutor de tres puntes tractat a l'autoclau. Inclosa excavació de 1 m3
i emplenat amb terra vegetal. Totalment acabat inclosos regs de manteniment.

Rambla 11 setembre 5 5,00

5,00
APARTAT 01.01.09 XARXA DE REG                                                    

01.01.09.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei.

Rambla 11 setembre 1 50,00 0,30 0,50 7,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,30 0,50 1,50

9,00

01.01.09.02 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

Rambla 11 setembre 1 50,00 0,30 0,50 7,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 0,30 0,50 1,50

9,00

01.01.09.03 u   Arqueta 30x30x50cm,paret 14cm maó,solera graves                 

Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix  so-
bre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa,
tot completament acabat.
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Total 1 1,00

1,00

01.01.09.04 m   Conducció PEBD PE-40 D32mm, PN 10bar                            

Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

Rambla 11 setembre 1 50,00 50,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 10,00

60,00

01.01.09.05 u   SiC Programador RAIN BIRD sobre peana de formigó+Sensors+Vàlvula

Subministrament i col·locació de programador per a reg tipus RAIN BIRD inclou Sensor Rain-Click
per parar durant pluja i sensor Solar Click per a dossificació del reg segons insolació per a 6 circuits
amb caixa de protecció de xapa d'acer pintada sobre peana de formigó inclòs escomesa d'electricitat
des de línia d'enlluemant. Inclosa col·locació de bateria de càrrega per a funcionament diurn. Total-
ment instal·lat i en funcionament. Racord de 2 peces. Racord de 2 peces. Inclou vàlvula tipus PGA
de Rain Bird amb filtre regulador de pressió PRT-100 RBY. Tot iclòs i totalment acabat i instal·lat.

Total 1 1,00

1,00

01.01.09.06 u   Anella degoteig tub 17mm,cec,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soter

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rambla 11 setembre 4 4,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

5,00

01.01.09.07 ut  Obra civil connexió a xarxa existent de reg                     

Treballs necessàris d'obra civ il per a la connexió a la xarxa ex istent de reg. Tot inclòs i totalment
acabat.

Total 1 1,00

1,00



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.01.10 BARANES                                                         
01.01.10.01 ml  SiC barana protecció doble passamà acer inox ( D1 )-acer corten 

Subministre i col·locació de barana de protecció amb passamà doble lateral (segons detall tipus D1),
construït amb passamà doble d'acer inox idable AISI-304 polit brillant Ø45mm amb finals corbats i es-
tructura de suport amb passamà d'acer corten, amb tractament amb sorrejat superficial per eliminació
de Kalamina, realitzat en obra, segons plànols de detall, amb muntants verticals amb una interdistàn-
cia de 10cm i un primer passamà horitzontal situat a 20cm del terra, un segon passamà horitzontal si-
tuat a 70cm i un tercer passamà situat a 90cm del terra. Inclou transport i muntatge. Inclou anclatge
amb perns soldats als muntants verticals i anclats amb morter químic Hit RE100 de Hilti. Tot inclòs i
totalment acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Escales zona esportiv a 2 10,00 20,00

20,00

01.01.10.02 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,3m amb reixa metàl·lica   

Subministre i col·locació de tanca de troncs de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,3 m d'alçada sobre cota de pav iment i 10 cm de diàmetre ca-
da 2,0 m, clavats al terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, disposats
a una alçada de 0,25m, 0,75 i 1,25m, units amb peces especials d'acer galvanitzat, els dos traves-
sers inferiors disposats en la cara exterior de la barana i el passamà superior disposat en la cara inte-
rior. Inclou col·locació de malla electrosoldada d'acer inox idable de 5x15cm disposada entre els
20cm i els 70cm d'alçada i subjectada entre els muntants i els travessers inferiors. Inclou formació de
fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de detall i especificacions de pro-
jecte i de la Direcció Facultativa.

Pujada zona esportiv a 1 140,00 140,00

140,00
APARTAT 01.01.11 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.01.11.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex c. Terra Vegetal 1,2 364,73 437,68
Ex cav ació 1,2 1.643,06 1.971,67
Ex c. escala 1,2 15,96 19,15
Ex c. mur escullera 1,2 715,00 858,00

3.286,50

01.01.11.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Ex c. Terra Vegetal 1,2 364,73 437,68
Ex cav ació 1,2 1.643,06 1.971,67
Ex c. escala 1,2 15,96 19,15
Ex c. mur escullera 1,2 715,00 858,00

3.286,50
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SUBCAPITOL 01.02 SUBTRAM 2.2 - Carrer Marina - Urb. Mas Cubells                  
APARTAT 01.02.01 ENDERROCS                                                       

01.02.01.01 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació en
nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova fona-
mentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Segons plà-
nols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rda. Sardana 1 1,00

1,00
APARTAT 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.02.02.01 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

c/ Marina 1 190,35 190,35
Prev isió pendent d'acceptació 1 100,00 100,00

290,35

01.02.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

c/ Marina 1 80,69 80,69
Talús c/ Marina 1 30,00 2,50 2,50 187,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 50,00

318,19

01.02.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

c/ Marina 1 112,27 112,27
Millora 1 80,00 2,50 0,50 100,00

212,27



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.02.03 MUR ESCULLERA                                                   
01.02.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

Fonamentació mur 1 30,00 1,50 1,50 67,50
Alçar mur 1 30,00 1,50 3,00 135,00

202,50

01.02.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especifica-
cions UNE 13383-1/2

Fonamentació mur 1 30,00 1,50 1,00 45,00
Alçat mur 1 30,00 1,00 2,00 60,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 1,00 2,00 10,00

115,00

01.02.03.03 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a
màxim. Inclou aportació de material.

Trasdos mur 1 30,00 0,50 2,00 30,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,50 2,00 5,00

35,00

01.02.03.04 m3  Rebliment trasdòs murs i estreps,terra seleccionada prestec     

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb terres seleccionades d'aportació, es-
tesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Inclou aportació de material.

Fonamentació mur 1 30,00 0,50 0,50 7,50
Trasdos mur 1 30,00 0,50 1,50 22,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,50 1,50 3,75

33,75

01.02.03.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat sen-
se adherir

Alçat mur 1 30,00 3,00 90,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 3,00 15,00

105,00
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APARTAT 01.02.04 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.02.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Carril bici
c/ Marina 1 95,00 2,50 0,15 35,63
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 2,50 0,15 3,75

39,38

01.02.04.02 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de consis-
tència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge amb regle v i-
brador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml de 2cm de
gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit de secció cir-
cular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indicacions de la Di-
recció Facultativa.

c/ Marina 1 12,00 5,00 0,20 12,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

17,00

01.02.04.03 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

c/ Marina 1 12,00 5,00 60,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

65,00

01.02.04.04 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

1r tram 1 95,00 2,50 0,10 23,75
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 2,50 0,10 2,50

26,25

01.02.04.05 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

c/ Marina 1 8,00 8,00
1 3,50 3,50
1 10,00 10,00

21,50



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.02.05 DRENATGE                                                        
01.02.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

c/ Marina 2 90,00 180,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

200,00

01.02.05.02 ut  Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluvials           

Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluv ials, de formigó, amb mitjans mecànics. Inclou ex-
cavació i enderroc, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

c/ Marina (C-250a) - c/ Rda. Sardana 1 1,00

1,00

01.02.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

c/ Marina 1 1,00

1,00

01.02.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

c/ Marina 1 5,00 0,90 0,90 4,05
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,90 0,90 4,05

8,10

01.02.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

c/ Marina 1 5,00 0,90 0,90 4,05
Deducció tub -3,14 5,00 0,30 0,30 -1,41
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,90 0,90 4,05

6,69

01.02.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

c/ Marina 1 5,00 5,00

5,00
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APARTAT 01.02.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.02.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.02.06.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

c/ Marina 1r tram
R-1 + S-13 1 1,00
R-301 1 1,00
CARTELL 2 2,00
P-20 1 1,00
P-4 + R-1 1 1,00
R-410 1 1,00
R-2 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

9,00

01.02.06.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina
P-22 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

3,00

01.02.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina 1r tram
B-56 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

3,00

01.02.06.01.04 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

3,00



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.06.01.05 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina 1 1,00
Rda. Sardana 1 1,00

2,00
SUBAPARTAT 01.02.06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       

01.02.06.02.01 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en fred,
amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el premar-
catge inclòs. Tot inclòs.

c/ Marina 1 1,00

1,00

01.02.06.02.02 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de
v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

c/ Marina 1 1,00

1,00
APARTAT 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.02.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex c. Terra Vegetal 1,2 290,35 348,42
Ex cav ació 1,2 318,19 381,83
Ex c. mur 1,2 202,15 242,58

972,83

01.02.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Ex c. Terra Vegetal 1,2 290,35 348,42
Ex cav ació 1,2 318,19 381,83
Ex c. mur 1,2 202,15 242,58

972,83
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SUBCAPITOL 01.03 SUBTRAM 2.3 - Urbanització Mas Cubells                          
APARTAT 01.03.01 ENDERROCS                                                       

01.03.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Rda. Sardana 1 8,00 8,00
2 5,00 10,00
2 8,00 16,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

39,00

01.03.01.02 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00 m
d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre
camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Rda. Sardana 1 10,00 10,00

10,00

01.03.01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió, transport
a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Rda. Sardana 1 8,00 1,20 9,60
2 5,00 1,20 12,00
2 8,00 1,20 19,20

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 1,20 6,00

46,80

01.03.01.04 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació en
nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova fona-
mentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Segons plà-
nols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rda. Sardana 1 1,00

1,00

01.03.01.05 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. Inclús
p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a ma-
gatzem municipal.

Rotonda Rda. Sardana 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

2,00



AMIDAMENTS
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APARTAT 01.03.02 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.03.02.01 m2  Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.    

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30x4 cm, preu alt, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Sobre base de formigó de 10cm de
gruix  i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de re-
planteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

Rda. Sardana 1 10,00 10,00

10,00

01.03.02.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

Rda. Sardana 1 8,00 8,00
2 5,00 10,00
2 8,00 16,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

39,00

01.03.02.03 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de panot
municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons plànols de
detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

Rda. Sardana 5 5,00

5,00
APARTAT 01.03.03 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.03.03.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.03.03.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Rda. Sardana
R-1 2 2,00
P-22 4 4,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

7,00

01.03.03.01.02 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Rda. Sardana 2 2,00

2,00
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SUBCAPITOL 01.04 SUBTRAM 2.4 - Urb. Mas Cubells - Riera Verneda                  
APARTAT 01.04.01 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.04.01.01 u   Talat i extracció arrels                                        

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb con-
tenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs com-
pletament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Total 10 10,00

10,00

01.04.01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Nov a traça 1 300,00 4,00 1.200,00

1.200,00

01.04.01.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pendents
transversals.

Camí ex istent 1 250,00 2,50 625,00

625,00

01.04.01.04 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

Tram 2.4 1 706,14 706,14

706,14

01.04.01.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Tram 2.4 1 70,03 70,03

70,03

01.04.01.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Tram 2.4 1 700,63 700,63
Millora 1 320,00 2,50 0,50 400,00

1.100,63
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APARTAT 01.04.02 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.04.02.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Base carril bici
c/ Marina 1 350,00 2,50 0,15 131,25
Pav imentació
Tram sota pont C-65 1 250,00 2,50 0,15 93,75
Prev isió pendent d'acceptació 1 30,00 2,50 0,15 11,25

236,25

01.04.02.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

c/ Marina 1 270,00 2,50 0,10 67,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 30,00 2,50 0,10 7,50

75,00

01.04.02.03 m3  Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica, reglejat, transp.mec.

Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i v ibratge mecànic i acabat reglejat i fretessat, inclòs tall junt
d'1/3 del gruix , reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals. Incloses juntes de contracció cada
20 m2 i juntes de dilatació tipus Juntocent cada 80 m2. Tot inclòs i totalment acabat segons plànols de
detall i indicacions de la Direcció Facultativa.

c/ Marina 1 85,00 2,50 0,15 31,88

31,88

01.04.02.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

c/ Marina 1 85,00 2,50 212,50

212,50

 Pàgina 15

APARTAT 01.04.03 MUR ESCULLERA                                                   
01.04.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

Pont sota C-65 1 40,00 2,00 1,50 120,00

120,00

01.04.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especifica-
cions UNE 13383-1/2

Pont sota C-65
Fonament 1 40,00 2,00 1,00 80,00
Mur 1 40,00 1,50 2,00 120,00

200,00

01.04.03.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Excavació         

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de l'excavació, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Pont sota C-65
Fonament 1 40,00 2,00 0,50 40,00
Mur 1 40,00 0,50 2,00 40,00

80,00

01.04.03.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a
màxim. Inclou aportació de material.

Pont sota C-65
Mur 1 40,00 1,50 0,50 30,00

30,00
APARTAT 01.04.04 DRENATGE                                                        

01.04.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

c/ Marina 1 190,00 190,00
1 70,00 70,00
1 320,00 320,00

Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 50,00

630,00

01.04.04.02 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

c/ Marina 4 4,00

4,00

01.04.04.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

Creuaments
c/ Marina 2n tram 1 85,00 0,90 0,90 68,85



AMIDAMENTS
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Creuament 1 5,00 0,90 0,90 4,05
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,90 0,90 4,05

76,95

01.04.04.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

Creuaments
c/ Marina 2n tram 1 85,00 0,10 0,90 7,65
Creuament 1 5,00 0,10 0,90 0,45

8,10

01.04.04.05 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

Creuaments
c/ Marina 2n tram 1 85,00 0,80 0,90 61,20
Creuament 1 5,00 0,80 0,90 3,60
Deducció canonada -3,14 90,00 0,30 0,30 -25,43
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

44,37

01.04.04.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Creuaments
c/ Marina 2n tram 1 85,00 85,00
Creuament 1 5,00 5,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

95,00

01.04.04.07 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de 10
cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fosa de
1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equivalent. In-
clou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs
completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols.

c/ Marina 2 2,00

2,00
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APARTAT 01.04.05 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.04.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.04.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

c/ Marina
R-305 1 1,00
R-303 1 1,00
"ATENCIÓ" R-106 1 1,00
R-2 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

5,00

01.04.05.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Creuament riera Verneda
"Riuades sobtades" 2 2,00

2,00

01.04.05.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marinar
B-56 1 1,00
R-100 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

4,00

01.04.05.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect

Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina
R-2 2 2,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

4,00

01.04.05.01.05 u   P.inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm, RA2 + sup.circ 

Subministra i col·locació de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular de tub
d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix , acabat pintat de tonalitat igual a l'ex istent en el municipi,
col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

R-301 (30km/h) 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

3,00

01.04.05.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina 1 1,00

1,00

01.04.05.01.07 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Tram 2.4 2 2,00

2,00

01.04.05.01.08 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

c/ Marina 1 1,00

1,00

01.04.05.01.09 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófu-
ga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamentació de
formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

Tram 2.4 4 4,00

4,00
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APARTAT 01.04.06 BARANES                                                         
01.04.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de pro-
teció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al terreny
60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer gal-
vanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de
detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

Total 1 100,00 100,00

100,00
APARTAT 01.04.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.04.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex c. Terra Vegetal 1,2 706,14 847,37
Ex cav ació 1,2 70,03 84,04
Ex c. mur 1,2 120,00 144,00

1.075,41

01.04.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Ex c. Terra Vegetal 1,2 706,14 847,37
Ex cav ació 1,2 70,03 84,04
Ex c. mur 1,2 120,00 144,00

1.075,41



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 TRAM 3 - CAMÍ SOTA C-63 - VIA CARRILET                          
SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT DE TERRES                                              

02.01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 2,00 100,00

100,00

02.01.02 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pendents
transversals.

Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 2,50 125,00

125,00
SUBCAPITOL 02.02 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 02.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

02.02.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Creuament riera Verneda
"Riuades sobtades" 2 2,00

2,00

02.02.01.02 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Creuament riera Verneda
R-101 1 1,00

1,00

02.02.01.03 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Tram 3 1 1,00

1,00

02.02.01.04 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Tram 3 2 2,00
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2,00

02.02.01.05 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Tram 3 2 2,00

2,00



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 TRAM 4 - VIA CARRILET - GIV-6741                                
SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS                                                       

03.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon d'abocament.

Entrada carril bici 1 10,00 10,00

10,00
SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

03.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 2,00 100,00

100,00

03.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Prev isió pendent d'acceptació 1 50,00 50,00

50,00

03.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Rampa 1 200,00 200,00

200,00
SUBCAPITOL 03.03 PAVIMENTACIÓ                                                    

03.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Creuament CIV-6741 1 35,00 3,00 0,15 15,75
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 3,00 0,15 4,50

20,25

03.03.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

Creuament CIV-6741 1 35,00 3,00 0,10 10,50
Prev isió pendent d'acceptació 1 10,00 3,00 0,10 3,00

13,50
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SUBCAPITOL 03.04 DRENATGE                                                        
03.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

Creuament GIV-6741 1 60,00 60,00

60,00
SUBCAPITOL 03.05 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 03.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

03.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

2,00

03.05.01.02 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Tram 4 5 5,00

5,00

03.05.01.03 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Tram 4 2 2,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

4,00

03.05.01.04 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Tram 4 1 1,00

1,00

03.05.01.05 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófu-
ga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamentació de
formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

Tram 4 3 3,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

4,00



AMIDAMENTS
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 03.06 BARANES                                                         
03.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de pro-
teció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al terreny
60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer gal-
vanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de
detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

Creuament carretera 2 35,00 70,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 1,50 3,00

73,00

03.06.02 u   SiC Pilona de poliuretà tipus Barcelona model C-430TPU Fábregas 

Subministre i col·locació de Pilona de poliuretà tipus Barcelona de Fábregas o equivalent, model
C-430-TPU. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funcionament.

Total 4 4,00

4,00

03.06.03 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de INDUS-
TRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A, amplada
de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular 35/2014. Forma-
da per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, per
a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

Formació retorn entrada carril bici 2 5,00 10,00

10,00
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CAPITOL 04 TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME                    
SUBCAPITOL 04.01 SUBTRAM 5.1 - GIV-6741 - Ctra. Sant Andreu Salou                
APARTAT 04.01.01 ENDERROCS                                                       

04.01.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon d'abocament.

Carretera GIV-4761 1 55,00 55,00

55,00
APARTAT 04.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

04.01.02.01 m3  Neteja i esbrossada camí sobre mota                             

Neteja i esbrossada manual de camí sobre mota que inclou la esbrossada de vegetació i la retirada
d'arbrat ex istent en la traça del camí. Inclou replanteig de la traça del camí in situ. Inclou mitjans me-
cànics necessàris. Inclou eliminació de canya en cas necessari.

Tram 5.1 1 875,00 3,00 2.625,00

2.625,00

04.01.02.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Tram 5.1 1 800,00 3,00 2.400,00

2.400,00

04.01.02.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pendents
transversals.

Tram 5.1 1 200,00 2,50 500,00

500,00

04.01.02.04 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

Tram 5.1 1 2.490,06 2.490,06
Prev isió pendent d'acceptació 1 80,00 80,00

2.570,06

04.01.02.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Tram 5.1 1 369,51 369,51

369,51

04.01.02.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Tram 5.1 1 2.842,74 2.842,74
Millora 1 1.075,00 2,50 0,50 1.343,75
Creuament carretera 1 30,00 9,00 3,00 810,00

4.996,49
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APARTAT 04.01.03 MUR DE CONTENCIÓ                                                
04.01.03.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

Millora base mur 1 35,00 3,50 2,00 245,00

245,00

04.01.03.02 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Millora base mur 1 35,00 3,50 1,00 122,50

122,50

04.01.03.03 m2  Formigó de Neteja                                               

Subministrament i col·locació de capa formigó de neteja de 10 cm de gruix  amb formigó
HM-20/B/20/I anivellat

Fonamentació mur 1 35,00 2,50 87,50

87,50

04.01.03.04 m2  Encofrat amb tauler fusta per a rases i pous                    

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Fonamentació mur 2 35,00 0,40 28,00
2 2,30 0,40 1,84

29,84

04.01.03.05 Kg  Armat per a sabata mur de contenció                             

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclosa la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. El pes unitari per al seu càl-
cul ha de ser el teòric

Armat long. inf. 10 35,40 0,89 315,06
Armat transv . inf. 234 2,70 0,89 562,30
Armat long. sup. 10 35,40 0,89 315,06
Armat transv . sup. 234 2,70 0,89 562,30
Esperes intrados 175 1,20 0,62 130,20
Esperes trasdos 234 1,20 0,89 249,91

2.134,83

04.01.03.06 m3  Formigó/fonaments, HA-35,/B/20 mm abocat bomba                  

Formigó, per a fonaments, HA-35,/B/20 mm, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Fonamentació mur 1 35,00 2,30 0,40 32,20

32,20

04.01.03.07 m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.p/mur conten.rect

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic,
per a murs de contenció de base rectilínia, encofrats a dues cares amb una cara v ista, d'una alçària
<= 9 m, per a formigó v ist. Inclou replanteig dels encofrats per assolir unes juntes regulars per a que-
dar v istes.

Mur 2 35,00 3,00 210,00

210,00

 Pàgina 21

04.01.03.08 kg  Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,h<=6m              

Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corru-
gades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, inclosa la neteja de les armadures, neteja del fons de
l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i
ganxos. El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Armat v ert. intrados 175 3,20 0,62 347,20
Armat horit. intrados 15 35,40 0,62 329,22
Armat v ert. trasdos 234 3,20 0,89 666,43
Armat horit. trasdos 15 35,40 0,62 329,22
Barres superiors 2 35,40 0,89 63,01

1.735,08

04.01.03.09 m3  Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-30/P/20/IIa,cubilot+tub Tremie    

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie.

Mur 1 35,00 0,30 3,00 31,50

31,50
APARTAT 04.01.04 PAVIMENTACIÓ                                                    

04.01.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Creuament GIV-6741 1 55,00 7,50 0,20 82,50
Tram 5.1 1 1.075,00 2,50 0,15 403,13
Prev isió pendent d'acceptació 1 20,00 20,00

505,63

04.01.04.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

Tram 5.1 1 1.075,00 2,50 0,10 268,75
Prev isió pendent d'acceptació 1 15,00 15,00

283,75
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APARTAT 04.01.05 DRENATGE                                                        
04.01.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

Creuament GIV-6741 1 60,00 60,00
Tram 5.1 1 1.075,00 1.075,00

1.135,00

04.01.05.02 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble pa-
ret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Inclosa con-
nexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent. Tot in-
clòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Tram 5.1 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

3,00

04.01.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

Creuament GIV-6741 2 2,00
Tram 5.1 1 1,00
Prev isió pendent d'acceptació 2 2,00

5,00

04.01.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

Creuament GIV-6741 1 10,00 0,90 0,90 8,10
Tram 5.1 1 5,00 0,90 0,90 4,05
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,90 0,90 4,05

16,20

04.01.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

Creuament GIV-6741 1 10,00 0,90 0,90 8,10
Tram 5.1 1 5,00 0,90 0,90 4,05
Deducció tub -3,14 15,00 0,30 0,30 -4,24
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 0,90 0,90 4,05

11,96

04.01.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Creuament GIV-6741 1 10,00 10,00
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Tram 5.1 1 5,00 5,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 5,00 5,00

20,00
APARTAT 04.01.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 04.01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

04.01.06.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

GIV-6741
P-22 2 2,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

3,00

04.01.06.01.02 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 

Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma
que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

1,00

04.01.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

GIV-6741
B-56 1 1,00
R-301 2 2,00
Varis 2 2,00
Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

6,00

04.01.06.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect

Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Varis 3 3,00

3,00
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04.01.06.01.05 ut  P.senyal.,al.anoditzat, retrorrefl., RA2 + sup. fusta tractada  

Subministra i col·locació de placa de senyalització vertical de qualsevol tipus per a senyals de tràn-
sit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, de 60x60 cm o de 90 cm de costat, acabada amb là-
mina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament sobre suport de fusta tractada, format per 2
suports verticals de 100x100mm i de 2,50m d'alçada, ancorats 45cm en el terreny i placa de suport
en la seva part superior de 70x70cm formada per llistons de fusta de 0,10x0,05cm. Inclòs fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior
de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Segons plànols de
detall i indicacions de la Direcció Facultativa. Totalment col·locada.

GIV-6741
R-2 2 2,00

2,00

04.01.06.01.06 ut  Senyal perill creuament ciclista amb 3 leds reflectors solars,  

Subministra i col·locació de placa triangular de perill creuament ciclista, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament, amb 3 LEDS re-
flectors lluminosos amb funciopnament solar. Inclòs suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pa-
v iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixa-
ció. Totalment col·locada.

Total 3 3,00

3,00

04.01.06.01.07 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Tram 5.1 1 1,00

1,00

04.01.06.01.08 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

Tram 5.1 1 1,00

1,00

04.01.06.01.09 ut  SiC senyal encaminament automòbils 70x25cm + sup. rec.          

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament per automòbils, de 700x250mm, en forma de flet-
xa, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamenta-
ció de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de
la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

GIV-6741 2 2,00

2,00

04.01.06.01.10 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófu-
ga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamentació de
formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

Tram 5.1 6 6,00
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6,00
APARTAT 04.01.07 BARANES                                                         

04.01.07.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de pro-
teció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al terreny
60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer gal-
vanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de
detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

Creuament carretera 1 50,00 50,00
Tram 5.1 1 800,00 800,00

850,00

04.01.07.02 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de INDUS-
TRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A, amplada
de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular 35/2014. Forma-
da per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, per
a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

Creuament carretera 1 60,00 60,00
Tancament 1 20,00 20,00
Connex ió carretera 1 50,00 50,00

130,00
APARTAT 04.01.08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

04.01.08.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Ex c. Terra Vegetal 1,2 2.570,06 3.084,07
Ex cav ació 1,2 369,51 443,41

3.527,48

04.01.08.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Ex c. Terra Vegetal 1,2 2.570,06 3.084,07
Ex cav ació 1,2 369,51 443,41

3.527,48
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CAPITOL 05 REPOSICIÓ, CATES I  LOCALITZACIÓ SERVEIS                         

05.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents ser-
veis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa ex is-
tents.

Prev isió pendent d'acceptació 1 1,00

1,00

05.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

Prev isió pendent d'acceptació 5 1,00 1,00 1,00 5,00

5,00
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CAPITOL 06 SEGURETAT I  SALUT                                               

06.01 ut  Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut         

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal (
Guants, casc, ulleres, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeixement mè-
dic,...), elements de protecció col·lectiva ( extintor, lloger plataforma elevadora telescòpica articula-
da,...), equipaments per personal ( farmaciola, lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i reunions
de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i
abalisament.

Total 1 1,00

1,00
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CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT                                             

07.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.  Inclou: densitats i humitat "in si-
tu" de les rases de serveis, inclós rasa embornals i escomeses.

1,00
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CAPITOL 08 AS BUILT                                                        

08.01 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els ser-
veis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

1,00

08.02 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diaria-
ment de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa.

1,00
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 CAPÍTOL II - QUADRE DE PREUS Nº1 

Tal i com figura en el subapartat 31-Preus Unitaris de l’apartat de Condicions Generals del document de Plec de 
Condicions: Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 

en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), 
transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; 

les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o 
incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 



QUADRE DE PREUS 1
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 TRAM 2 - VIA VERDA VERNEDA CARRILET - C_63                      
SUBCAPITOL 01.01 SUBTRAM 2.1 - Via Verda Carrilet - Carrer Marina                
APARTAT 01.01.01 ENDERROCS                                                       
01.01.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           5,36

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

CINC  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
01.01.01.02 m   Demolició de cuneta construïda amb formigó                      3,73

Demolició de cuneta construida amb formigó, inclòs càrrega sobre camió.

TRES  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.01.03 m2  Enderrocament paviment asfàltic                                 4,27

Enderrocament de pav iments asfàltic de qualsevol gruix  amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.  Inclou enderroc, càrrega sobre
camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

QUATRE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
01.01.01.04 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre 5,73

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.01.05 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr 6,57

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00
m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.01.01.06 m   Enderroc reixat,h2-4m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma 15,00

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc demuret inferior i daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conteni-
dor. Inclou enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

QUINZE  EUROS
01.01.01.07 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     304,38

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació
en nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova
fonamentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Se-
gons plànols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

01.01.01.08 ut  Desmuntatge i reubicació de pilona existent.                    43,25
Desmuntatge i reubicació de pilona ex istent, amb mitjans manuals. Inclús p/p de reparació de
desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material des-
muntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a magatzem muni-
cipal.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
01.01.01.09 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        10,00

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. In-
clús p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport
fins a magatzem municipal.

DEU  EUROS
01.01.01.10 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        6,11

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra
i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàr-
rega i cànon d'abocament.
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SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
01.01.01.11 ut  Trasllat de paperera existent                                   45,00

Treballs necessaris pel trasllat de paperera ex istent en nova ubicació segons plànol projecte. In-
clou treballs de retirada de paperera ex istent i treballs de nova instal·lació. Inclòs material i mà
d'obra necessàries.

QUARANTA-CINC  EUROS
APARTAT 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        0,50

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.01.02.02 m3  Excavació terra vegetal                                         2,70

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
01.01.02.03 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      4,58

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.01.02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre 7,51

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
APARTAT 01.01.03 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.01.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                15,99

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.01.03.02 m2  Base formigó HM-20/P/20/I, g=10cm                               8,16

Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres pav iments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix , abocat des de camió, inclou subministrament, este-
sa i v ibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

VUIT  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
01.01.03.03 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    89,72

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de
consistència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge
amb regle v ibrador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml
de 2cm de gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit
de secció circular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indi-
cacions de la Direcció Facultativa.

VUITANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.01.03.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  2,52

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

01.01.03.05 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  18,96
Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

DIVUIT  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.01.03.06 m2  S i C rajol hidràulic tipus municipal de 30x30x4cm (morter)     23,17

Subministrament i col·locació de rajol hidràulic tipus municipal, de 30x30x4 cm, igual a l'ex istent
en el sector, col·locat sobre una capa de 3 cm de morter i rebliment de junts amb barreja de sorra
fina i ciment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plà-
nols de detall.

VINT-I-TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
01.01.03.07 m2  Reg.adher.amb emulsió termoadherent tipus C60 BP4 TER, 0,6 kg/m2 0,35

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60%  de betum i una dota-
ció de 0,6 kg/m2.

ZERO  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
01.01.03.08 t   Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compac 50,24

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàl-
tic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i com-
pactada al 98 %  de l'assaig marshall. Inclou col·locació de piquetes o estes amb cable en cas
necessari.  Inclou topografia prèv ia i de comprovació.

CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
01.01.03.09 m   Vorada per a jardins P-2, recta 10x25x100 cm                    12,00

Vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta  de 10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, in-
clos tallat de vorada en alineacions corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

DOTZE  EUROS
01.01.03.10 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   19,33

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

DINOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.01.03.11 m   Vorada ICA Americana- Remuntable                                25,00

Vorada de peces de formigó prefabricat, tipus ICA Americana de 25x28 cm, inclosa part propor-
cional de corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejun-
tada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

VINT-I-CINC  EUROS
01.01.03.12 m   Rigola de formigó H-20 "in situ"                                9,50

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm., de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.01.03.13 m2  Paviment panot de botons pas vianants,20x20x4cm,col.truc macet  22,64

Franja de pav iment indicatiu de botons per a pas de v ianants amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.01.03.14 m2  Paviment panot indicatiu direccional invidents.Franja 80cm ampl. 22,64

Franja per a inv idents de 80 cm d'amplària, en vorera de pav iment de panot, amb panot ratllat de
color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mix t
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts
d'encreuament entre franges de pav iment indicador.

VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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01.01.03.15 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      90,09
Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de
panot municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons
plànols de detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

NORANTA  EUROS amb NOU CÈNTIMS
01.01.03.16 ut  Escocell amb vorada recta de 10x25x100cm + reomplert sauló resi 90,86

Escocell de 90x120cm realitzat amb vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta de
10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. In-
clòs reomplert de l'interior de l'escocell fins a cota de pav imentació amb sauló amb resines com-
pactat.

NORANTA  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
01.01.03.17 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      4,58

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.01.03.18 ml  Llosa escala pref.,formigó esglaó 35x15cm,SUPERSTEP de BREINCO  72,81

Llosa d'escala amb graonat prefabricat de 36x15cm, formada per peces prefabricades de formigó
tipus SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, color CENDRA, de 60x36x15cm i de
60x40x15cm. Inclou formació de replà de 1,40 metres amb llosa de 40x20x5cm. Col·locat sobre
base de formigó armat HM-20 de 20cm de gruix  amb formació de graonat. Inclou subministra-
ment de peces de graó i base de formigó, encofrat i desencofrat. Totalment acabat. Segons plà-
nols de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

SETANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
01.01.03.19 m2  Mur bloc formigó,p/revestir,g=30cm,R-6,400x200x300mm            36,19

Mur de bloc de 30cm de gruix , de morter de ciment foradat per a revestir, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb fi-
ller calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2. Totalment acabat. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
01.01.03.20 ut  Formigonat de mur de bloc de formigó existent                   297,22

Formigonat de mur de bloc de formigó ex istent. Inclou armat del mur. Totalment acabat.

DOS-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS
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APARTAT 01.01.04 MUR ESCULLERA                                                   
01.01.04.01 m3  Desplaçament de pedra d'escullera                               30,40

Desplaçament de pedra d'escullera d'un tram de mur a rebaixar a un tram de mur a ampliar dins
de la mateixa obra, escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes, col·lo-
cats amb mitjans mecànics. Inclòs desmuntatge de l'escullera ex istent i col·locació en nova ubi-
cació. Inclòs terraplenat del trasdós del mur amb material seleccionat i grava drenant.

TRENTA  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.01.04.02 m3  Excavació fonament mur escullera                                4,00

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega,
transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

QUATRE  EUROS
01.01.04.03 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          40,80

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especi-
ficacions UNE 13383-1/2

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
01.01.04.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     12,00

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com
a màxim. Inclou aportació de material.

DOTZE  EUROS
01.01.04.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   3,03

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat
sense adherir

TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS
APARTAT 01.01.05 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
01.01.05.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,00

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS
01.01.05.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   1,76

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

UN  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
01.01.05.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               37,28

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó de 15cm de gruix  i reposició de capes su-
port segons plànol de detall. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, des-
càrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

TRENTA-SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.01.05.04 m   Canalització enllumenat públic, PE D90mm                        12,81

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, là-
mina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou transport de terres a abo-
cador i cànon de gestió de terres. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
01.01.05.05 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              4,22

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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01.01.05.06 ut  Arq.pref. 40x40 s/ sol 10cm form+Tapa D400 g=75cm               141,59
Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40x45cm sobre solera de formigo
HM-20 de 10 cm de gruix . Inclos bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x75mm, classe D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, tipus D-15-D400 de Fa-
bregas o equivalent, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

CENT QUARANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

01.01.05.07 ut  Fonamentació columna de H=4.00 a H=6.00m                        90,00
Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x  0.6
x 0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

NORANTA  EUROS
01.01.05.08 ut  Obra Civil connexió a xarxa EP existent                         170,00

Treballs necessaris d'obra civ il per a connexió a xarxa ex istent. Inclou material i mà d'obra ne-
cessaris. Tot inclòs. Totalment cabat.

CENT SETANTA  EUROS
01.01.05.09 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              3,76

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, amb co-
berta del cable de PVC i col.locat en tub

TRES  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
01.01.05.10 ut  SiC Columna tipus NEDAL de SALVI o eq. de 5m, galvanitzada      400,00

Subministrament i col·locació de columna troncocònica recta tipus NEDAL de SALVI o equiva-
lent, de 5 m d'alçada, d'alumini extrusionat, gruix  3mm. REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTE-
RIOR I CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, plantilla i cargols per a perns i arandeles. Inclosa
Caixa de Connexió, tèrmic de protecció i PP de cablejat interior,piqueta de posta terra. Totalment
instal·lat.

QUATRE-CENTS  EUROS
01.01.05.11 ut  SiC lluminària BASIC de Salvi o eq. LED de 35W                  360,00

Subministre i col·locació de lluminària tipus BASIC de Salv i o equivalent, de LED de 3000K,
35W. Inclosa connexió a caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja
que es realitzarà medició amb luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment ins-
tal·lat i acabat.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS
01.01.05.12 ut  Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00m      47,95

Col·locació de presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

QUARANTA-SET  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
01.01.05.13 u   Connexió Xarxa EP Existent                                      100,00

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou
mà d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

CENT  EUROS
01.01.05.14 u   Memòria tècnica projecte de legalització                        650,00

Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.

SIS-CENTS CINQUANTA  EUROS
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APARTAT 01.01.06 DRENATGE                                                        
01.01.06.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          3,50

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.01.06.02 m   Cuneta de formigó de 1,00x0,50m                                 25,40

Formació de cuneta de formigó que inclou excavació, terraplenat i formigonat segons pendent
grafiat en plànols de planta amb protecció de formigó H-20 de 15cm de gruix  i de 1.00 metres
d'amplada per 0.30 metres de profunditat inclosa formació de junts de formigonat.

VINT-I-CINC  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.01.06.03 ut  Demol.pou D=100cm/costat=100cm màx., mec.+càrrega               50,02

Demolició de pou de qualsevol tipus, de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim,
amb mitjans mecànics, inclou la tapa, solera, reblerts, recobriments i esglaons i càrrega de runa
sobre camió. Inclou excavació i enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

CINQUANTA  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.01.06.04 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg 600,00

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble
paret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. In-
closa connexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material correspo-
nent. Tot inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

SIS-CENTS  EUROS
01.01.06.05 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        250,00

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
01.01.06.06 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  6,28

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.01.06.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,89

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.01.06.08 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               76,57

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

SETANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.01.06.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  50,30

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

CINQUANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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01.01.06.10 ut  Sub i col embornal pref. 700x300mm abatible, tipus M3B de FDF   177,00
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàli-
ca de fosa grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus
M-3B de Fundición Dúctil Fábregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en
zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix  de
1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.

CENT SETANTA-SET  EUROS
01.01.06.11 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5 448,25

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de
10 cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fo-
sa de 1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equi-
valent. Inclou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub des-
guàs. Tot inclòs completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons
plànols.

QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

01.01.06.12 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         36,00
Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre
per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·lec-
cionat i  part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

TRENTA-SIS  EUROS
01.01.06.13 u   Connexió a Xarxa drenatge Existent                              150,00

Connexió a Xarxa Existent

CENT CINQUANTA  EUROS
APARTAT 01.01.07 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.01.07.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 30,99

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.01.07.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect 181,46

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

01.01.07.01.03 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 175,96
Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigo-
nat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització
l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT SETANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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01.01.07.01.04 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 165,84
Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.01.07.01.05 ut  SiC plafó informatiu 910x910mm RA1 + 2 sup. fusta circ.d=100mm  1.500,00
Subministra i col·locació de plafó indormatiu per a ruta ciclista, de 910x910mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs 2 suports de
fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat
en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el
lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui igual a 1,01m i la distància entre eixos de
suports sigui de 850mm. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada. Inclou treballs de pro-
posta de cartell amb plànol, text i esquemes.

MIL CINC-CENTS  EUROS
01.01.07.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm 350,51

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

SUBAPARTAT 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.01.07.02.01 m   Línia discontínua 10cm pintura acrílica color blanc             0,49

Pintat sobre pav iment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
01.01.07.02.02 m   Línia contínua 10cm pintura acrílica color blanc                0,51

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
01.01.07.02.03 m   Pintat línia disc. a=10cm p/separació carril bici. Pint.2comp   0,66

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril re-
servat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació
mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
01.01.07.02.04 m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            6,18

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura color blanc, de doble component en fred, amb
aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 g/m2 d'esferes de
v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge. Tot inclòs.

SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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01.01.07.02.05 m2  Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             8,23
Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura color blanc, de do-
ble component en fred, amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pin-
tura i 500 g/m2 d'esferes de v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el pre-
marcatge. Tot inclòs.

VUIT  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
01.01.07.02.06 m2  Pintat p. horitzontal pintura acrílica reflectant color vermell 6,04

Pintat de creuament de bicicleta en calçada, amb pintura vermella acrílica " del tipus v ialine ac-3
ó equivalent", incloses parts proporcionals de la neteja prèv ia que calgui de la superfície i del cor-
responent premarcatge a tot allà on sigui necessari. Dosificació mínima: 1000 gr/m2 de pintura i
480 gr/m2 d'esferes de v idre. Aplicació a dues fases amb 30 dies de diferencia. Pintura retrorefle-
x ió C300 a 30 dies o C200 a 180 dies.

SIS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
01.01.07.02.07 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    4,95

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en
fred, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el
premarcatge inclòs. Tot inclòs.

QUATRE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
01.01.07.02.08 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            16,34

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blan-
ca i microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2
d'esferes de v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

SETZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
01.01.07.02.09 m   Línia contínua 15cm pintura acrílica color groc                 0,83

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color groc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.07.02.10 m2  Esborrat de marca vial de superfície                            1,96

Esborrat de marca v ial de superfície de qualsevol tipus, amb fresadora, ja sigui zebrejat o símbol.

UN  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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APARTAT 01.01.08 JARDINERIA                                                      
01.01.08.01 m2  Preparació de l'explanada, 20cm terra vegetal, adob superficial 2,80

Preparació de l'explanada per a enjardinament. Inclou aportació de 20cm de terra vegetal proce-
dent de l'obra i adob superficial.

DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
01.01.08.02 m2  Manta de coco per a protecció de talús                          2,50

Subministre i col·locació de manta de coco per a protecció de talús.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.01.08.03 m2  Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aig 1,50

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix  manteniment de llegumino-
ses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra ve-
getal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'allibera-
ment lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500
m2.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.01.08.04 u   S i P Celtis australis (Lledoner), perim.=20-25cm, pa terra     276,32

Subministrament i Plantació de arbres tipus Celtis Australis (Lledoner)  o equivalent a escollir per
la Direcció Facultativa, de 20-25cm de PERIMETRE subministrant en test segons estació de
l'any per a col·locació en arbrat v iari inclòs tutor de tres puntes tractat a l'autoclau. Inclosa exca-
vació de 1 m3 i emplenat amb terra vegetal. Totalment acabat inclosos regs de manteniment.

DOS-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS

APARTAT 01.01.09 XARXA DE REG                                                    
01.01.09.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr 6,27

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei.

SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
01.01.09.02 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,89

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.01.09.03 u   Arqueta 30x30x50cm,paret 14cm maó,solera graves                 82,39

Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebos-
sat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de
gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i basti-
ment de fosa, tot completament acabat.

VUITANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
01.01.09.04 m   Conducció PEBD PE-40 D32mm, PN 10bar                            2,18

Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pres-
sió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completa-
ment acabat.

DOS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
01.01.09.05 u   SiC Programador RAIN BIRD sobre peana de formigó+Sensors+Vàlvula 500,00

Subministrament i col·locació de programador per a reg tipus RAIN BIRD inclou Sensor
Rain-Click per parar durant pluja i sensor Solar Click per a dossificació del reg segons insolació
per a 6 circuits amb caixa de protecció de xapa d'acer pintada sobre peana de formigó inclòs es-
comesa d'electricitat des de línia d'enlluemant. Inclosa col·locació de bateria de càrrega per a fun-
cionament diurn. Totalment instal·lat i en funcionament. Racord de 2 peces. Racord de 2 peces.
Inclou vàlvula tipus PGA de Rain Bird amb filtre regulador de pressió PRT-100 RBY. Tot iclòs i
totalment acabat i instal·lat.

CINC-CENTS  EUROS
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01.01.09.06 u   Anella degoteig tub 17mm,cec,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soter 13,80
Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

TRETZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
01.01.09.07 ut  Obra civil connexió a xarxa existent de reg                     280,00

Treballs necessàris d'obra civ il per a la connexió a la xarxa ex istent de reg. Tot inclòs i totalment
acabat.

DOS-CENTS VUITANTA  EUROS
APARTAT 01.01.10 BARANES                                                         
01.01.10.01 ml  SiC barana protecció doble passamà acer inox ( D1 )-acer corten 185,00

Subministre i col·locació de barana de protecció amb passamà doble lateral (segons detall tipus
D1), construït amb passamà doble d'acer inox idable AISI-304 polit brillant Ø45mm amb finals
corbats i estructura de suport amb passamà d'acer corten, amb tractament amb sorrejat superficial
per eliminació de Kalamina, realitzat en obra, segons plànols de detall, amb muntants verticals
amb una interdistància de 10cm i un primer passamà horitzontal situat a 20cm del terra, un segon
passamà horitzontal situat a 70cm i un tercer passamà situat a 90cm del terra. Inclou transport i
muntatge. Inclou anclatge amb perns soldats als muntants verticals i anclats amb morter químic
Hit RE100 de Hilti. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

CENT VUITANTA-CINC  EUROS
01.01.10.02 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,3m amb reixa metàl·lica   40,42

Subministre i col·locació de tanca de troncs de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau
de proteció IV), amb postes verticals de 1,3 m d'alçada sobre cota de pav iment i 10 cm de dià-
metre cada 2,0 m, clavats al terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàme-
tre, disposats a una alçada de 0,25m, 0,75 i 1,25m, units amb peces especials d'acer galvanit-
zat, els dos travessers inferiors disposats en la cara exterior de la barana i el passamà superior
disposat en la cara interior. Inclou col·locació de malla electrosoldada d'acer inox idable de
5x15cm disposada entre els 20cm i els 70cm d'alçada i subjectada entre els muntants i els tra-
vessers inferiors. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons
plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

QUARANTA  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
APARTAT 01.01.11 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
01.01.11.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        2,41

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.01.11.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     0,90

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

ZERO  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.02 SUBTRAM 2.2 - Carrer Marina - Urb. Mas Cubells                  
APARTAT 01.02.01 ENDERROCS                                                       
01.02.01.01 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     304,38

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació
en nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova
fonamentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Se-
gons plànols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

APARTAT 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.02.02.01 m3  Excavació terra vegetal                                         2,70

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
01.02.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      4,58

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.02.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre 7,51

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
APARTAT 01.02.03 MUR ESCULLERA                                                   
01.02.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                4,00

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega,
transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

QUATRE  EUROS
01.02.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          40,80

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especi-
ficacions UNE 13383-1/2

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
01.02.03.03 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     12,00

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com
a màxim. Inclou aportació de material.

DOTZE  EUROS
01.02.03.04 m3  Rebliment trasdòs murs i estreps,terra seleccionada prestec     7,86

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb terres seleccionades d'aportació,
estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
01.02.03.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   3,03

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat
sense adherir

TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS
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APARTAT 01.02.04 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.02.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                15,99

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.02.04.02 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    89,72

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de
consistència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge
amb regle v ibrador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml
de 2cm de gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit
de secció circular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indi-
cacions de la Direcció Facultativa.

VUITANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.04.03 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  2,52

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.04.04 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  18,96

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

DIVUIT  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.02.04.05 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   19,33

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

DINOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
APARTAT 01.02.05 DRENATGE                                                        
01.02.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          3,50

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.02.05.02 ut  Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluvials           50,02

Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluv ials, de formigó, amb mitjans mecànics. Inclou
excavació i enderroc, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon aboca-
ment.

CINQUANTA  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.02.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        250,00

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
01.02.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  6,28

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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01.02.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,89
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.02.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  50,30

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

CINQUANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
APARTAT 01.02.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.02.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.02.06.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 30,99

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.02.06.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect 181,46

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

01.02.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 165,84
Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.02.06.01.04 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm 350,51
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS
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01.02.06.01.05 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 225,94
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SUBAPARTAT 01.02.06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.02.06.02.01 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    4,95

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en
fred, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el
premarcatge inclòs. Tot inclòs.

QUATRE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
01.02.06.02.02 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            16,34

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blan-
ca i microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2
d'esferes de v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

SETZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
APARTAT 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
01.02.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        2,41

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.02.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     0,90

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

ZERO  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.03 SUBTRAM 2.3 - Urbanització Mas Cubells                          
APARTAT 01.03.01 ENDERROCS                                                       
01.03.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           5,36

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

CINC  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
01.03.01.02 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr 6,57

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00
m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.03.01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre 5,73

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.03.01.04 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     304,38

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació
en nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova
fonamentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Se-
gons plànols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

TRES-CENTS QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
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01.03.01.05 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        10,00
Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. In-
clús p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport
fins a magatzem municipal.

DEU  EUROS
APARTAT 01.03.02 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.03.02.01 m2  Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.    24,61

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30x4 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Sobre base de formigó de
10cm de gruix  i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de
treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
01.03.02.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   19,33

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

DINOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.03.02.03 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      90,09

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de
panot municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons
plànols de detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

NORANTA  EUROS amb NOU CÈNTIMS
APARTAT 01.03.03 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.03.03.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.03.03.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect 181,46

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

01.03.03.01.02 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 225,94
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.04 SUBTRAM 2.4 - Urb. Mas Cubells - Riera Verneda                  
APARTAT 01.04.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.04.01.01 u   Talat i extracció arrels                                        30,01

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot in-
clòs completament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

TRENTA  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.04.01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        0,50

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.04.01.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 2,49

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pen-
dents transversals.

DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
01.04.01.04 m3  Excavació terra vegetal                                         2,70

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
01.04.01.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      4,58

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.04.01.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre 7,51

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
APARTAT 01.04.02 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.04.02.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                15,99

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.04.02.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  18,96

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

DIVUIT  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.04.02.03 m3  Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica, reglejat, transp.mec. 84,99

Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i v ibratge mecànic i acabat reglejat i fretessat, inclòs tall
junt d'1/3 del gruix , reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals. Incloses juntes de contrac-
ció cada 20 m2 i juntes de dilatació tipus Juntocent cada 80 m2. Tot inclòs i totalment acabat se-
gons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa.

VUITANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

01.04.02.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  2,52
Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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APARTAT 01.04.03 MUR ESCULLERA                                                   
01.04.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                4,00

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega,
transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

QUATRE  EUROS
01.04.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          40,80

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especi-
ficacions UNE 13383-1/2

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
01.04.03.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Excavació         4,72

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de l'excavació, en tongades
de gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

QUATRE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.04.03.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     12,00

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com
a màxim. Inclou aportació de material.

DOTZE  EUROS
APARTAT 01.04.04 DRENATGE                                                        
01.04.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          3,50

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.04.04.02 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        250,00

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
01.04.04.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  6,28

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.04.04.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,89

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.04.04.05 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               76,57

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

SETANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.04.04.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  50,30

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

CINQUANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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01.04.04.07 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5 448,25
Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de
10 cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fo-
sa de 1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equi-
valent. Inclou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub des-
guàs. Tot inclòs completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons
plànols.

QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

APARTAT 01.04.05 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.04.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.04.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 30,99

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.04.05.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect 181,46

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

01.04.05.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 165,84
Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.04.05.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect 170,61
Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fona-
mentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral
inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SETANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
01.04.05.01.05 u   P.inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm, RA2 + sup.circ 159,88

Subministra i col·locació de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular
de tub d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix , acabat pintat de tonalitat igual a l'ex istent en el mu-
nicipi, col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT CINQUANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS
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01.04.05.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm 350,51
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

01.04.05.01.07 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 225,94
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.04.05.01.08 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 247,83
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

01.04.05.01.09 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              90,00
Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hi-
drófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamen-
tació de formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

NORANTA  EUROS
APARTAT 01.04.06 BARANES                                                         
01.04.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        30,00

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al
terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces espe-
cials d'acer galvanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat.
Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

TRENTA  EUROS
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APARTAT 01.04.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
01.04.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        2,41

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.04.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     0,90

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

ZERO  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 02 TRAM 3 - CAMÍ SOTA C-63 - VIA CARRILET                          
SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
02.01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        0,50

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
02.01.02 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 2,49

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pen-
dents transversals.

DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 02.02 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 02.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
02.02.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect 181,46

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

02.02.01.02 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 165,84
Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

02.02.01.03 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm 220,89
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

DOS-CENTS VINT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
02.02.01.04 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 225,94

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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02.02.01.05 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 247,83
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 TRAM 4 - VIA CARRILET - GIV-6741                                
SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS                                                       
03.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        6,11

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra
i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàr-
rega i cànon d'abocament.

SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
03.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        0,50

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
03.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      4,58

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
03.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre 7,51

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
SUBCAPITOL 03.03 PAVIMENTACIÓ                                                    
03.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                15,99

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
03.03.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  18,96

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

DIVUIT  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 03.04 DRENATGE                                                        
03.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          3,50

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 03.05 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 03.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
03.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 30,99

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

TRENTA  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
03.05.01.02 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm 220,89

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

DOS-CENTS VINT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
03.05.01.03 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 225,94

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

03.05.01.04 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 247,83
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

03.05.01.05 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              90,00
Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hi-
drófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamen-
tació de formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

NORANTA  EUROS



QUADRE DE PREUS 1
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 03.06 BARANES                                                         
03.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        30,00

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al
terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces espe-
cials d'acer galvanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat.
Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

TRENTA  EUROS
03.06.02 u   SiC Pilona de poliuretà tipus Barcelona model C-430TPU Fábregas 90,00

Subministre i col·locació de Pilona de poliuretà tipus Barcelona de Fábregas o equivalent, model
C-430-TPU. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funciona-
ment.

NORANTA  EUROS
03.06.03 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          35,00

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de IN-
DUSTRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A,
amplada de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular
35/2014. Formada per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a
terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

TRENTA-CINC  EUROS

 Pàgina 14

CAPITOL 04 TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME                    
SUBCAPITOL 04.01 SUBTRAM 5.1 - GIV-6741 - Ctra. Sant Andreu Salou                
APARTAT 04.01.01 ENDERROCS                                                       
04.01.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        6,11

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra
i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàr-
rega i cànon d'abocament.

SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
APARTAT 04.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
04.01.02.01 m3  Neteja i esbrossada camí sobre mota                             1,80

Neteja i esbrossada manual de camí sobre mota que inclou la esbrossada de vegetació i la retira-
da d'arbrat ex istent en la traça del camí. Inclou replanteig de la traça del camí in situ. Inclou mit-
jans mecànics necessàris. Inclou eliminació de canya en cas necessari.

UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
04.01.02.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        0,50

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
04.01.02.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 2,49

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pen-
dents transversals.

DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
04.01.02.04 m3  Excavació terra vegetal                                         2,70

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
04.01.02.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      4,58

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
04.01.02.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre 7,51

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
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CODI UD RESUM PREU

APARTAT 04.01.03 MUR DE CONTENCIÓ                                                
04.01.03.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  6,28

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
04.01.03.02 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre 7,51

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

SET  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
04.01.03.03 m2  Formigó de Neteja                                               8,76

Subministrament i col·locació de capa formigó de neteja de 10 cm de gruix  amb formigó
HM-20/B/20/I anivellat

VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
04.01.03.04 m2  Encofrat amb tauler fusta per a rases i pous                    18,57

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
04.01.03.05 Kg  Armat per a sabata mur de contenció                             1,16

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclosa la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèr-
dues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. El pes unitari per
al seu càlcul ha de ser el teòric

UN  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
04.01.03.06 m3  Formigó/fonaments, HA-35,/B/20 mm abocat bomba                  90,87

Formigó, per a fonaments, HA-35,/B/20 mm, de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat amb bomba

NORANTA  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
04.01.03.07 m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.p/mur conten.rect 19,69

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenò-
lic, per a murs de contenció de base rectilínia, encofrats a dues cares amb una cara v ista, d'una
alçària <= 9 m, per a formigó v ist. Inclou replanteig dels encofrats per assolir unes juntes regulars
per a quedar v istes.

DINOU  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
04.01.03.08 kg  Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,h<=6m              1,16

Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, inclosa la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

UN  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
04.01.03.09 m3  Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-30/P/20/IIa,cubilot+tub Tremie    94,90

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIa de consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie.

NORANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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APARTAT 04.01.04 PAVIMENTACIÓ                                                    
04.01.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                15,99

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
04.01.04.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  18,96

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

DIVUIT  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
APARTAT 04.01.05 DRENATGE                                                        
04.01.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          3,50

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
04.01.05.02 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg 600,00

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble
paret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. In-
closa connexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material correspo-
nent. Tot inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

SIS-CENTS  EUROS
04.01.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        250,00

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
04.01.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  6,28

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
04.01.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           8,89

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
04.01.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  50,30

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

CINQUANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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APARTAT 04.01.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 04.01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
04.01.06.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect 181,46

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

04.01.06.01.02 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 175,96
Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigo-
nat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització
l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

CENT SETANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

04.01.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 165,84
Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.01.06.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect 170,61
Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fona-
mentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral
inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

CENT SETANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
04.01.06.01.05 ut  P.senyal.,al.anoditzat, retrorrefl., RA2 + sup. fusta tractada  205,94

Subministra i col·locació de placa de senyalització vertical de qualsevol tipus per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, de 60x60 cm o de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament sobre suport de fusta tractada, for-
mat per 2 suports verticals de 100x100mm i de 2,50m d'alçada, ancorats 45cm en el terreny i
placa de suport en la seva part superior de 70x70cm formada per llistons de fusta de
0,10x0,05cm. Inclòs fonamentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfí-
cie de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses
peces de fixació. Segons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa. Totalment
col·locada.

DOS-CENTS CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.01.06.01.06 ut  Senyal perill creuament ciclista amb 3 leds reflectors solars,  400,46
Subministra i col·locació de placa triangular de perill creuament ciclista, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament, amb 3
LEDS reflectors lluminosos amb funciopnament solar. Inclòs suport rectangular de tub d'acer gal-
vanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la
superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. In-
closes peces de fixació. Totalment col·locada.

QUATRE-CENTS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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04.01.06.01.07 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm 220,89
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

DOS-CENTS VINT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
04.01.06.01.08 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100 225,94

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.01.06.01.09 ut  SiC senyal encaminament automòbils 70x25cm + sup. rec.          160,71
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament per automòbils, de 700x250mm, en forma de
fletxa, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
Inclòs suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en
fonamentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el la-
teral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

CENT SEIXANTA  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
04.01.06.01.10 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              90,00

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hi-
drófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamen-
tació de formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

NORANTA  EUROS
APARTAT 04.01.07 BARANES                                                         
04.01.07.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        30,00

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al
terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces espe-
cials d'acer galvanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat.
Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

TRENTA  EUROS
04.01.07.02 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          35,00

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de IN-
DUSTRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A,
amplada de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular
35/2014. Formada per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a
terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

TRENTA-CINC  EUROS



QUADRE DE PREUS 1
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

APARTAT 04.01.08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
04.01.08.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        2,41

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
04.01.08.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     0,90

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

ZERO  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 05 REPOSICIÓ, CATES I  LOCALITZACIÓ SERVEIS                         
05.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 1.200,00

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents
serveis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa
existents.

MIL DOS-CENTS  EUROS
05.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      25,00

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

VINT-I-CINC  EUROS



QUADRE DE PREUS 1
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 SEGURETAT I  SALUT                                               
06.01 ut  Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut         3.161,76

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal (
Guants, casc, ulleres, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeixement
mèdic,...), elements de protecció col·lectiva ( extintor, lloger plataforma elevadora telescòpica arti-
culada,...), equipaments per personal ( farmaciola, lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i
reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió comité seguretat i salut,...) i
senyalització i abalisament.

TRES MIL CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS
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CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT                                             
07.01 pa  Control de Qualitat                                             3.000,00

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.  Inclou: densitats i humitat "in
situ" de les rases de serveis, inclós rasa embornals i escomeses.

TRES MIL  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 AS BUILT                                                        
08.01 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             800,00

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els
serveis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

VUIT-CENTS  EUROS
08.02 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     300,00

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic dia-
riament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultati-
va.

TRES-CENTS  EUROS

 Pàgina 19
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 CAPÍTOL III - QUADRE DE PREUS Nº2 

Tal i com figura en el subapartat 31-Preus Unitaris de l’apartat de Condicions Generals del document de Plec de 
Condicions: La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a 

les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 
1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 

 

 



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 TRAM 2 - VIA VERDA VERNEDA CARRILET - C_63                      
SUBCAPITOL 01.01 SUBTRAM 2.1 - Via Verda Carrilet - Carrer Marina                
APARTAT 01.01.01 ENDERROCS                                                       
01.01.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,51
Materials........................................................ 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 5,36
01.01.01.02 m   Demolició de cuneta construïda amb formigó                      

Demolició de cuneta construida amb formigó, inclòs càrrega sobre camió.
Maquinaria..................................................... 3,73

TOTAL PARTIDA........................................... 3,73
01.01.01.03 m2  Enderrocament paviment asfàltic                                 

Enderrocament de pav iments asfàltic de qualsevol gruix  amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.  Inclou enderroc, càrrega sobre
camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 0,29
Maquinaria..................................................... 3,00
Materials........................................................ 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 4,27
01.01.01.04 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Maquinaria..................................................... 4,75
Materials........................................................ 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 5,73
01.01.01.05 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00
m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 2,02
Maquinaria..................................................... 3,54
Materials........................................................ 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,57
01.01.01.06 m   Enderroc reixat,h2-4m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc demuret inferior i daus
de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conteni-
dor. Inclou enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 7,94
Maquinaria..................................................... 5,44
Materials........................................................ 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 15,00
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01.01.01.07 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     
Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació
en nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova
fonamentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Se-
gons plànols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 70,23
Maquinaria..................................................... 59,70
Materials........................................................ 174,45

TOTAL PARTIDA........................................... 304,38
01.01.01.08 ut  Desmuntatge i reubicació de pilona existent.                    

Desmuntatge i reubicació de pilona ex istent, amb mitjans manuals. Inclús p/p de reparació de
desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material des-
muntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a magatzem muni-
cipal.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Materials........................................................ 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 43,25
01.01.01.09 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. In-
clús p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport
fins a magatzem municipal.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
01.01.01.10 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra
i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàr-
rega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,11
01.01.01.11 ut  Trasllat de paperera existent                                   

Treballs necessaris pel trasllat de paperera ex istent en nova ubicació segons plànol projecte. In-
clou treballs de retirada de paperera ex istent i treballs de nova instal·lació. Inclòs material i mà
d'obra necessàries.

TOTAL PARTIDA........................................... 45,00



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

APARTAT 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Maquinaria..................................................... 0,30
Materials........................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
01.01.02.02 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

Ma d'obra...................................................... 0,04
Maquinaria..................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 2,70
01.01.02.03 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Maquinaria..................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
01.01.02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 1,29
Materials........................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
APARTAT 01.01.03 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.01.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,56
Materials........................................................ 11,06

TOTAL PARTIDA........................................... 15,99
01.01.03.02 m2  Base formigó HM-20/P/20/I, g=10cm                               

Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres pav iments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix , abocat des de camió, inclou subministrament, este-
sa i v ibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

Ma d'obra...................................................... 0,27
Maquinaria..................................................... 0,01
Materials........................................................ 7,88

TOTAL PARTIDA........................................... 8,16
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01.01.03.03 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    
Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de
consistència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge
amb regle v ibrador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml
de 2cm de gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit
de secció circular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indi-
cacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 12,29
Maquinaria..................................................... 0,66
Materials........................................................ 76,77

TOTAL PARTIDA........................................... 89,72
01.01.03.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

Ma d'obra...................................................... 1,06
Materials........................................................ 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 2,52
01.01.03.05 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,42
Maquinaria..................................................... 11,33
Materials........................................................ 6,21

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
01.01.03.06 m2  S i C rajol hidràulic tipus municipal de 30x30x4cm (morter)     

Subministrament i col·locació de rajol hidràulic tipus municipal, de 30x30x4 cm, igual a l'ex istent
en el sector, col·locat sobre una capa de 3 cm de morter i rebliment de junts amb barreja de sorra
fina i ciment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plà-
nols de detall.

Ma d'obra...................................................... 13,50
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 9,64

TOTAL PARTIDA........................................... 23,17
01.01.03.07 m2  Reg.adher.amb emulsió termoadherent tipus C60 BP4 TER, 0,6 kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60%  de betum i una dota-
ció de 0,6 kg/m2.

Ma d'obra...................................................... 0,10
Maquinaria..................................................... 0,11
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,35
01.01.03.08 t   Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compac

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàl-
tic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i com-
pactada al 98 %  de l'assaig marshall. Inclou col·locació de piquetes o estes amb cable en cas
necessari.  Inclou topografia prèv ia i de comprovació.

Ma d'obra...................................................... 2,12
Maquinaria..................................................... 2,09
Materials........................................................ 46,03

TOTAL PARTIDA........................................... 50,24
01.01.03.09 m   Vorada per a jardins P-2, recta 10x25x100 cm                    

Vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta  de 10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, in-
clos tallat de vorada en alineacions corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

01.01.03.10 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,61
Materials........................................................ 11,72

TOTAL PARTIDA........................................... 19,33
01.01.03.11 m   Vorada ICA Americana- Remuntable                                

Vorada de peces de formigó prefabricat, tipus ICA Americana de 25x28 cm, inclosa part propor-
cional de corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejun-
tada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
01.01.03.12 m   Rigola de formigó H-20 "in situ"                                

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm., de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,50
01.01.03.13 m2  Paviment panot de botons pas vianants,20x20x4cm,col.truc macet  

Franja de pav iment indicatiu de botons per a pas de v ianants amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat
a truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Ma d'obra...................................................... 7,12
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 15,48

TOTAL PARTIDA........................................... 22,64
01.01.03.14 m2  Paviment panot indicatiu direccional invidents.Franja 80cm ampl.

Franja per a inv idents de 80 cm d'amplària, en vorera de pav iment de panot, amb panot ratllat de
color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mix t
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts
d'encreuament entre franges de pav iment indicador.

Ma d'obra...................................................... 7,12
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 15,48

TOTAL PARTIDA........................................... 22,64
01.01.03.15 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de
panot municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons
plànols de detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 52,57
Materials........................................................ 37,52

TOTAL PARTIDA........................................... 90,09
01.01.03.16 ut  Escocell amb vorada recta de 10x25x100cm + reomplert sauló resi 

Escocell de 90x120cm realitzat amb vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta de
10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. In-
clòs reomplert de l'interior de l'escocell fins a cota de pav imentació amb sauló amb resines com-
pactat.

Ma d'obra...................................................... 55,94
Materials........................................................ 34,92

TOTAL PARTIDA........................................... 90,86

 Pàgina 3

01.01.03.17 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      
Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Maquinaria..................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
01.01.03.18 ml  Llosa escala pref.,formigó esglaó 35x15cm,SUPERSTEP de BREINCO  

Llosa d'escala amb graonat prefabricat de 36x15cm, formada per peces prefabricades de formigó
tipus SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, color CENDRA, de 60x36x15cm i de
60x40x15cm. Inclou formació de replà de 1,40 metres amb llosa de 40x20x5cm. Col·locat sobre
base de formigó armat HM-20 de 20cm de gruix  amb formació de graonat. Inclou subministra-
ment de peces de graó i base de formigó, encofrat i desencofrat. Totalment acabat. Segons plà-
nols de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 15,61
Maquinaria..................................................... 14,96
Materials........................................................ 42,24

TOTAL PARTIDA........................................... 72,81
01.01.03.19 m2  Mur bloc formigó,p/revestir,g=30cm,R-6,400x200x300mm            

Mur de bloc de 30cm de gruix , de morter de ciment foradat per a revestir, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb fi-
ller calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2. Totalment acabat. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 17,98
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 18,17

TOTAL PARTIDA........................................... 36,19
01.01.03.20 ut  Formigonat de mur de bloc de formigó existent                   

Formigonat de mur de bloc de formigó ex istent. Inclou armat del mur. Totalment acabat.
Materials........................................................ 297,22

TOTAL PARTIDA........................................... 297,22
APARTAT 01.01.04 MUR ESCULLERA                                                   
01.01.04.01 m3  Desplaçament de pedra d'escullera                               

Desplaçament de pedra d'escullera d'un tram de mur a rebaixar a un tram de mur a ampliar dins
de la mateixa obra, escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes, col·lo-
cats amb mitjans mecànics. Inclòs desmuntatge de l'escullera ex istent i col·locació en nova ubi-
cació. Inclòs terraplenat del trasdós del mur amb material seleccionat i grava drenant.

Ma d'obra...................................................... 6,31
Maquinaria..................................................... 24,00
Materials........................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 30,40
01.01.04.02 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega,
transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,00
01.01.04.03 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especi-
ficacions UNE 13383-1/2

Ma d'obra...................................................... 6,31
Maquinaria..................................................... 24,00
Materials........................................................ 10,49

TOTAL PARTIDA........................................... 40,80



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

01.01.04.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     
Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com
a màxim. Inclou aportació de material.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00
01.01.04.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat
sense adherir

Ma d'obra...................................................... 1,36
Materials........................................................ 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 3,03
APARTAT 01.01.05 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
01.01.05.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Ma d'obra...................................................... 9,71
Maquinaria..................................................... 15,29

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
01.01.05.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Re-
gular de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

Ma d'obra...................................................... 1,21
Maquinaria..................................................... 0,53
Materials........................................................ 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,76
01.01.05.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el ender-
rocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó de 15cm de gruix  i reposició de capes su-
port segons plànol de detall. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, des-
càrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,60
Maquinaria..................................................... 6,30
Materials........................................................ 23,38

TOTAL PARTIDA........................................... 37,28
01.01.05.04 m   Canalització enllumenat públic, PE D90mm                        

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, là-
mina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou transport de terres a abo-
cador i cànon de gestió de terres. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Ma d'obra...................................................... 1,80
Maquinaria..................................................... 5,94
Materials........................................................ 5,07

TOTAL PARTIDA........................................... 12,81
01.01.05.05 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Ma d'obra...................................................... 3,02
Materials........................................................ 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

 Pàgina 4

01.01.05.06 ut  Arq.pref. 40x40 s/ sol 10cm form+Tapa D400 g=75cm               
Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40x45cm sobre solera de formigo
HM-20 de 10 cm de gruix . Inclos bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x75mm, classe D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, tipus D-15-D400 de Fa-
bregas o equivalent, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra...................................................... 7,50
Maquinaria..................................................... 0,06
Materials........................................................ 134,03

TOTAL PARTIDA........................................... 141,59
01.01.05.07 ut  Fonamentació columna de H=4.00 a H=6.00m                        

Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x  0.6
x 0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00
01.01.05.08 ut  Obra Civil connexió a xarxa EP existent                         

Treballs necessaris d'obra civ il per a connexió a xarxa ex istent. Inclou material i mà d'obra ne-
cessaris. Tot inclòs. Totalment cabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 170,00
01.01.05.09 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, amb co-
berta del cable de PVC i col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 1,92
Materials........................................................ 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 3,76
01.01.05.10 ut  SiC Columna tipus NEDAL de SALVI o eq. de 5m, galvanitzada      

Subministrament i col·locació de columna troncocònica recta tipus NEDAL de SALVI o equiva-
lent, de 5 m d'alçada, d'alumini extrusionat, gruix  3mm. REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTE-
RIOR I CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, plantilla i cargols per a perns i arandeles. Inclosa
Caixa de Connexió, tèrmic de protecció i PP de cablejat interior,piqueta de posta terra. Totalment
instal·lat.

TOTAL PARTIDA........................................... 400,00
01.01.05.11 ut  SiC lluminària BASIC de Salvi o eq. LED de 35W                  

Subministre i col·locació de lluminària tipus BASIC de Salv i o equivalent, de LED de 3000K,
35W. Inclosa connexió a caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja
que es realitzarà medició amb luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment ins-
tal·lat i acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 360,00
01.01.05.12 ut  Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00m      

Col·locació de presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.
Ma d'obra...................................................... 22,45
Materials........................................................ 25,50

TOTAL PARTIDA........................................... 47,95
01.01.05.13 u   Connexió Xarxa EP Existent                                      

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou
mà d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00
01.01.05.14 u   Memòria tècnica projecte de legalització                        

Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.

TOTAL PARTIDA........................................... 650,00



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

APARTAT 01.01.06 DRENATGE                                                        
01.01.06.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50
01.01.06.02 m   Cuneta de formigó de 1,00x0,50m                                 

Formació de cuneta de formigó que inclou excavació, terraplenat i formigonat segons pendent
grafiat en plànols de planta amb protecció de formigó H-20 de 15cm de gruix  i de 1.00 metres
d'amplada per 0.30 metres de profunditat inclosa formació de junts de formigonat.

Ma d'obra...................................................... 0,39
Maquinaria..................................................... 0,51
Materials........................................................ 24,50

TOTAL PARTIDA........................................... 25,40
01.01.06.03 ut  Demol.pou D=100cm/costat=100cm màx., mec.+càrrega               

Demolició de pou de qualsevol tipus, de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim,
amb mitjans mecànics, inclou la tapa, solera, reblerts, recobriments i esglaons i càrrega de runa
sobre camió. Inclou excavació i enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Maquinaria..................................................... 36,63
Materials........................................................ 3,29

TOTAL PARTIDA........................................... 50,02
01.01.06.04 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble
paret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. In-
closa connexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material correspo-
nent. Tot inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
01.01.06.05 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
01.01.06.06 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,39
Maquinaria..................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28
01.01.06.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

Maquinaria..................................................... 3,79
Materials........................................................ 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 8,89

 Pàgina 5

01.01.06.08 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               
Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

Ma d'obra...................................................... 10,90
Materials........................................................ 65,67

TOTAL PARTIDA........................................... 76,57
01.01.06.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

Ma d'obra...................................................... 12,67
Materials........................................................ 37,63

TOTAL PARTIDA........................................... 50,30
01.01.06.10 ut  Sub i col embornal pref. 700x300mm abatible, tipus M3B de FDF   

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàli-
ca de fosa grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus
M-3B de Fundición Dúctil Fábregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en
zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix  de
1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.

TOTAL PARTIDA........................................... 177,00
01.01.06.11 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de
10 cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fo-
sa de 1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equi-
valent. Inclou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub des-
guàs. Tot inclòs completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons
plànols.

Ma d'obra...................................................... 182,10
Maquinaria..................................................... 5,11
Materials........................................................ 261,04

TOTAL PARTIDA........................................... 448,25
01.01.06.12 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre
per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·lec-
cionat i  part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

Materials........................................................ 36,00

TOTAL PARTIDA........................................... 36,00
01.01.06.13 u   Connexió a Xarxa drenatge Existent                              

Connexió a Xarxa Existent

TOTAL PARTIDA........................................... 150,00



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

APARTAT 01.01.07 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.01.07.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

Ma d'obra...................................................... 19,47
Maquinaria..................................................... 6,39
Materials........................................................ 5,14

TOTAL PARTIDA........................................... 30,99
01.01.07.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 117,40

TOTAL PARTIDA........................................... 181,46
01.01.07.01.03 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 

Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigo-
nat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització
l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 111,90

TOTAL PARTIDA........................................... 175,96
01.01.07.01.04 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 101,78

TOTAL PARTIDA........................................... 165,84
01.01.07.01.05 ut  SiC plafó informatiu 910x910mm RA1 + 2 sup. fusta circ.d=100mm  

Subministra i col·locació de plafó indormatiu per a ruta ciclista, de 910x910mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs 2 suports de
fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat
en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el
lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui igual a 1,01m i la distància entre eixos de
suports sigui de 850mm. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada. Inclou treballs de pro-
posta de cartell amb plànol, text i esquemes.

Ma d'obra...................................................... 214,50
Maquinaria..................................................... 386,77
Materials........................................................ 898,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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01.01.07.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 107,25
Maquinaria..................................................... 120,60
Materials........................................................ 122,66

TOTAL PARTIDA........................................... 350,51
SUBAPARTAT 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.01.07.02.01 m   Línia discontínua 10cm pintura acrílica color blanc             

Pintat sobre pav iment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 0,26
Maquinaria..................................................... 0,08
Materials........................................................ 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 0,49
01.01.07.02.02 m   Línia contínua 10cm pintura acrílica color blanc                

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 0,22
Maquinaria..................................................... 0,08
Materials........................................................ 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 0,51
01.01.07.02.03 m   Pintat línia disc. a=10cm p/separació carril bici. Pint.2comp   

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril re-
servat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació
mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Ma d'obra...................................................... 0,22
Maquinaria..................................................... 0,17
Materials........................................................ 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 0,66
01.01.07.02.04 m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura color blanc, de doble component en fred, amb
aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 g/m2 d'esferes de
v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,29
Maquinaria..................................................... 2,66
Materials........................................................ 2,23

TOTAL PARTIDA........................................... 6,18
01.01.07.02.05 m2  Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             

Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura color blanc, de do-
ble component en fred, amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pin-
tura i 500 g/m2 d'esferes de v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el pre-
marcatge. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,59
Maquinaria..................................................... 0,98
Materials........................................................ 5,66

TOTAL PARTIDA........................................... 8,23
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01.01.07.02.06 m2  Pintat p. horitzontal pintura acrílica reflectant color vermell 
Pintat de creuament de bicicleta en calçada, amb pintura vermella acrílica " del tipus v ialine ac-3
ó equivalent", incloses parts proporcionals de la neteja prèv ia que calgui de la superfície i del cor-
responent premarcatge a tot allà on sigui necessari. Dosificació mínima: 1000 gr/m2 de pintura i
480 gr/m2 d'esferes de v idre. Aplicació a dues fases amb 30 dies de diferencia. Pintura retrorefle-
x ió C300 a 30 dies o C200 a 180 dies.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,04
01.01.07.02.07 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en
fred, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el
premarcatge inclòs. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,63
Maquinaria..................................................... 1,32
Materials........................................................ 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4,95
01.01.07.02.08 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blan-
ca i microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2
d'esferes de v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 8,92
Maquinaria..................................................... 3,80
Materials........................................................ 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 16,34
01.01.07.02.09 m   Línia contínua 15cm pintura acrílica color groc                 

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color groc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 0,29
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials........................................................ 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 0,83
01.01.07.02.10 m2  Esborrat de marca vial de superfície                            

Esborrat de marca v ial de superfície de qualsevol tipus, amb fresadora, ja sigui zebrejat o símbol.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96
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APARTAT 01.01.08 JARDINERIA                                                      
01.01.08.01 m2  Preparació de l'explanada, 20cm terra vegetal, adob superficial 

Preparació de l'explanada per a enjardinament. Inclou aportació de 20cm de terra vegetal proce-
dent de l'obra i adob superficial.

Ma d'obra...................................................... 0,75
Maquinaria..................................................... 2,04
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 2,80
01.01.08.02 m2  Manta de coco per a protecció de talús                          

Subministre i col·locació de manta de coco per a protecció de talús.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50
01.01.08.03 m2  Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aig

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix  manteniment de llegumino-
ses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra ve-
getal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'allibera-
ment lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500
m2.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,50
01.01.08.04 u   S i P Celtis australis (Lledoner), perim.=20-25cm, pa terra     

Subministrament i Plantació de arbres tipus Celtis Australis (Lledoner)  o equivalent a escollir per
la Direcció Facultativa, de 20-25cm de PERIMETRE subministrant en test segons estació de
l'any per a col·locació en arbrat v iari inclòs tutor de tres puntes tractat a l'autoclau. Inclosa exca-
vació de 1 m3 i emplenat amb terra vegetal. Totalment acabat inclosos regs de manteniment.

Ma d'obra...................................................... 9,15
Maquinaria..................................................... 13,65
Materials........................................................ 253,52

TOTAL PARTIDA........................................... 276,32
APARTAT 01.01.09 XARXA DE REG                                                    
01.01.09.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de ter-
reny (inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i
transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de
rendiment per a protecció de servei.

Ma d'obra...................................................... 0,59
Maquinaria..................................................... 5,67
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,27
01.01.09.02 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

Maquinaria..................................................... 3,79
Materials........................................................ 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 8,89
01.01.09.03 u   Arqueta 30x30x50cm,paret 14cm maó,solera graves                 

Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebos-
sat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de
gruix  sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i basti-
ment de fosa, tot completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 56,72
Maquinaria..................................................... 0,09
Materials........................................................ 25,59

TOTAL PARTIDA........................................... 82,39
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01.01.09.04 m   Conducció PEBD PE-40 D32mm, PN 10bar                            
Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pres-
sió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completa-
ment acabat.

Ma d'obra...................................................... 1,39
Materials........................................................ 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 2,18
01.01.09.05 u   SiC Programador RAIN BIRD sobre peana de formigó+Sensors+Vàlvula

Subministrament i col·locació de programador per a reg tipus RAIN BIRD inclou Sensor
Rain-Click per parar durant pluja i sensor Solar Click per a dossificació del reg segons insolació
per a 6 circuits amb caixa de protecció de xapa d'acer pintada sobre peana de formigó inclòs es-
comesa d'electricitat des de línia d'enlluemant. Inclosa col·locació de bateria de càrrega per a fun-
cionament diurn. Totalment instal·lat i en funcionament. Racord de 2 peces. Racord de 2 peces.
Inclou vàlvula tipus PGA de Rain Bird amb filtre regulador de pressió PRT-100 RBY. Tot iclòs i
totalment acabat i instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 24,16
Materials........................................................ 475,84

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00
01.01.09.06 u   Anella degoteig tub 17mm,cec,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soter

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Ma d'obra...................................................... 5,84
Materials........................................................ 7,96

TOTAL PARTIDA........................................... 13,80
01.01.09.07 ut  Obra civil connexió a xarxa existent de reg                     

Treballs necessàris d'obra civ il per a la connexió a la xarxa ex istent de reg. Tot inclòs i totalment
acabat.

TOTAL PARTIDA........................................... 280,00
APARTAT 01.01.10 BARANES                                                         
01.01.10.01 ml  SiC barana protecció doble passamà acer inox ( D1 )-acer corten 

Subministre i col·locació de barana de protecció amb passamà doble lateral (segons detall tipus
D1), construït amb passamà doble d'acer inox idable AISI-304 polit brillant Ø45mm amb finals
corbats i estructura de suport amb passamà d'acer corten, amb tractament amb sorrejat superficial
per eliminació de Kalamina, realitzat en obra, segons plànols de detall, amb muntants verticals
amb una interdistància de 10cm i un primer passamà horitzontal situat a 20cm del terra, un segon
passamà horitzontal situat a 70cm i un tercer passamà situat a 90cm del terra. Inclou transport i
muntatge. Inclou anclatge amb perns soldats als muntants verticals i anclats amb morter químic
Hit RE100 de Hilti. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 185,00
01.01.10.02 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,3m amb reixa metàl·lica   

Subministre i col·locació de tanca de troncs de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau
de proteció IV), amb postes verticals de 1,3 m d'alçada sobre cota de pav iment i 10 cm de dià-
metre cada 2,0 m, clavats al terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàme-
tre, disposats a una alçada de 0,25m, 0,75 i 1,25m, units amb peces especials d'acer galvanit-
zat, els dos travessers inferiors disposats en la cara exterior de la barana i el passamà superior
disposat en la cara interior. Inclou col·locació de malla electrosoldada d'acer inox idable de
5x15cm disposada entre els 20cm i els 70cm d'alçada i subjectada entre els muntants i els tra-
vessers inferiors. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons
plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 8,72
Materials........................................................ 31,70

TOTAL PARTIDA........................................... 40,42
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APARTAT 01.01.11 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
01.01.11.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Maquinaria..................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,41
01.01.11.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials........................................................ 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90
SUBCAPITOL 01.02 SUBTRAM 2.2 - Carrer Marina - Urb. Mas Cubells                  
APARTAT 01.02.01 ENDERROCS                                                       
01.02.01.01 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació
en nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova
fonamentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Se-
gons plànols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 70,23
Maquinaria..................................................... 59,70
Materials........................................................ 174,45

TOTAL PARTIDA........................................... 304,38
APARTAT 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.02.02.01 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

Ma d'obra...................................................... 0,04
Maquinaria..................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 2,70
01.02.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Maquinaria..................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
01.02.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 1,29
Materials........................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
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APARTAT 01.02.03 MUR ESCULLERA                                                   
01.02.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega,
transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,00
01.02.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especi-
ficacions UNE 13383-1/2

Ma d'obra...................................................... 6,31
Maquinaria..................................................... 24,00
Materials........................................................ 10,49

TOTAL PARTIDA........................................... 40,80
01.02.03.03 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com
a màxim. Inclou aportació de material.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00
01.02.03.04 m3  Rebliment trasdòs murs i estreps,terra seleccionada prestec     

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb terres seleccionades d'aportació,
estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 1,11
Maquinaria..................................................... 2,49
Materials........................................................ 4,26

TOTAL PARTIDA........................................... 7,86
01.02.03.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat
sense adherir

Ma d'obra...................................................... 1,36
Materials........................................................ 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 3,03
APARTAT 01.02.04 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.02.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,56
Materials........................................................ 11,06

TOTAL PARTIDA........................................... 15,99
01.02.04.02 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de
consistència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge
amb regle v ibrador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml
de 2cm de gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit
de secció circular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indi-
cacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 12,29
Maquinaria..................................................... 0,66
Materials........................................................ 76,77

TOTAL PARTIDA........................................... 89,72
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01.02.04.03 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  
Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

Ma d'obra...................................................... 1,06
Materials........................................................ 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 2,52
01.02.04.04 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,42
Maquinaria..................................................... 11,33
Materials........................................................ 6,21

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
01.02.04.05 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,61
Materials........................................................ 11,72

TOTAL PARTIDA........................................... 19,33
APARTAT 01.02.05 DRENATGE                                                        
01.02.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50
01.02.05.02 ut  Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluvials           

Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluv ials, de formigó, amb mitjans mecànics. Inclou
excavació i enderroc, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon aboca-
ment.

Ma d'obra...................................................... 10,10
Maquinaria..................................................... 36,63
Materials........................................................ 3,29

TOTAL PARTIDA........................................... 50,02
01.02.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
01.02.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,39
Maquinaria..................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

01.02.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

Maquinaria..................................................... 3,79
Materials........................................................ 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 8,89
01.02.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

Ma d'obra...................................................... 12,67
Materials........................................................ 37,63

TOTAL PARTIDA........................................... 50,30
APARTAT 01.02.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.02.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.02.06.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

Ma d'obra...................................................... 19,47
Maquinaria..................................................... 6,39
Materials........................................................ 5,14

TOTAL PARTIDA........................................... 30,99
01.02.06.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 117,40

TOTAL PARTIDA........................................... 181,46
01.02.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 101,78

TOTAL PARTIDA........................................... 165,84
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01.02.06.01.04 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 107,25
Maquinaria..................................................... 120,60
Materials........................................................ 122,66

TOTAL PARTIDA........................................... 350,51
01.02.06.01.05 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 225,94
SUBAPARTAT 01.02.06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.02.06.02.01 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en
fred, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el
premarcatge inclòs. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,63
Maquinaria..................................................... 1,32
Materials........................................................ 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4,95
01.02.06.02.02 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blan-
ca i microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2
d'esferes de v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 8,92
Maquinaria..................................................... 3,80
Materials........................................................ 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 16,34
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APARTAT 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
01.02.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Maquinaria..................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,41
01.02.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials........................................................ 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90
SUBCAPITOL 01.03 SUBTRAM 2.3 - Urbanització Mas Cubells                          
APARTAT 01.03.01 ENDERROCS                                                       
01.03.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,51
Materials........................................................ 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 5,36
01.03.01.02 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00
m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega
sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 2,02
Maquinaria..................................................... 3,54
Materials........................................................ 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 6,57
01.03.01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retro-
excavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Maquinaria..................................................... 4,75
Materials........................................................ 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 5,73
01.03.01.04 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació
en nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova
fonamentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Se-
gons plànols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 70,23
Maquinaria..................................................... 59,70
Materials........................................................ 174,45

TOTAL PARTIDA........................................... 304,38
01.03.01.05 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. In-
clús p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport
fins a magatzem municipal.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
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APARTAT 01.03.02 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.03.02.01 m2  Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.    

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30x4 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Sobre base de formigó de
10cm de gruix  i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de
treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

Ma d'obra...................................................... 12,31
Maquinaria..................................................... 0,03
Materials........................................................ 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 24,61
01.03.02.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control
intens. Totalment acabat.

Ma d'obra...................................................... 7,61
Materials........................................................ 11,72

TOTAL PARTIDA........................................... 19,33
01.03.02.03 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de
panot municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons
plànols de detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

Ma d'obra...................................................... 52,57
Materials........................................................ 37,52

TOTAL PARTIDA........................................... 90,09
APARTAT 01.03.03 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.03.03.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.03.03.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 117,40

TOTAL PARTIDA........................................... 181,46
01.03.03.01.02 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 225,94
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SUBCAPITOL 01.04 SUBTRAM 2.4 - Urb. Mas Cubells - Riera Verneda                  
APARTAT 01.04.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.04.01.01 u   Talat i extracció arrels                                        

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot in-
clòs completament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

Ma d'obra...................................................... 9,93
Maquinaria..................................................... 17,73
Materials........................................................ 2,35

TOTAL PARTIDA........................................... 30,01
01.04.01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Maquinaria..................................................... 0,30
Materials........................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
01.04.01.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pen-
dents transversals.

Ma d'obra...................................................... 0,20
Maquinaria..................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
01.04.01.04 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

Ma d'obra...................................................... 0,04
Maquinaria..................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 2,70
01.04.01.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Maquinaria..................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
01.04.01.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 1,29
Materials........................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
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APARTAT 01.04.02 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.04.02.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,56
Materials........................................................ 11,06

TOTAL PARTIDA........................................... 15,99
01.04.02.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,42
Maquinaria..................................................... 11,33
Materials........................................................ 6,21

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
01.04.02.03 m3  Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica, reglejat, transp.mec.

Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i v ibratge mecànic i acabat reglejat i fretessat, inclòs tall
junt d'1/3 del gruix , reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals. Incloses juntes de contrac-
ció cada 20 m2 i juntes de dilatació tipus Juntocent cada 80 m2. Tot inclòs i totalment acabat se-
gons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa.

Ma d'obra...................................................... 10,05
Maquinaria..................................................... 8,27
Materials........................................................ 66,67

TOTAL PARTIDA........................................... 84,99
01.04.02.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipula-
da a taller

Ma d'obra...................................................... 1,06
Materials........................................................ 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 2,52
APARTAT 01.04.03 MUR ESCULLERA                                                   
01.04.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega,
transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,00
01.04.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especi-
ficacions UNE 13383-1/2

Ma d'obra...................................................... 6,31
Maquinaria..................................................... 24,00
Materials........................................................ 10,49

TOTAL PARTIDA........................................... 40,80
01.04.03.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Excavació         

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de l'excavació, en tongades
de gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA........................................... 4,72
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01.04.03.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     
Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com
a màxim. Inclou aportació de material.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00
APARTAT 01.04.04 DRENATGE                                                        
01.04.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50
01.04.04.02 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
01.04.04.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,39
Maquinaria..................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28
01.04.04.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

Maquinaria..................................................... 3,79
Materials........................................................ 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 8,89
01.04.04.05 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera
Ma d'obra...................................................... 10,90
Materials........................................................ 65,67

TOTAL PARTIDA........................................... 76,57
01.04.04.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

Ma d'obra...................................................... 12,67
Materials........................................................ 37,63

TOTAL PARTIDA........................................... 50,30
01.04.04.07 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de
10 cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fo-
sa de 1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equi-
valent. Inclou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub des-
guàs. Tot inclòs completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons
plànols.

Ma d'obra...................................................... 182,10
Maquinaria..................................................... 5,11
Materials........................................................ 261,04

TOTAL PARTIDA........................................... 448,25
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APARTAT 01.04.05 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.04.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
01.04.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

Ma d'obra...................................................... 19,47
Maquinaria..................................................... 6,39
Materials........................................................ 5,14

TOTAL PARTIDA........................................... 30,99
01.04.05.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 117,40

TOTAL PARTIDA........................................... 181,46
01.04.05.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 101,78

TOTAL PARTIDA........................................... 165,84
01.04.05.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect

Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fona-
mentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral
inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 106,55

TOTAL PARTIDA........................................... 170,61
01.04.05.01.05 u   P.inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm, RA2 + sup.circ 

Subministra i col·locació de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular
de tub d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix , acabat pintat de tonalitat igual a l'ex istent en el mu-
nicipi, col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 95,82

TOTAL PARTIDA........................................... 159,88



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

01.04.05.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 107,25
Maquinaria..................................................... 120,60
Materials........................................................ 122,66

TOTAL PARTIDA........................................... 350,51
01.04.05.01.07 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 225,94
01.04.05.01.08 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 140,17

TOTAL PARTIDA........................................... 247,83
01.04.05.01.09 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hi-
drófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamen-
tació de formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 21,45
Materials........................................................ 68,55

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00
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APARTAT 01.04.06 BARANES                                                         
01.04.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al
terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces espe-
cials d'acer galvanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat.
Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 30,00
APARTAT 01.04.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
01.04.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Maquinaria..................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,41
01.04.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials........................................................ 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 TRAM 3 - CAMÍ SOTA C-63 - VIA CARRILET                          
SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT DE TERRES                                              
02.01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Maquinaria..................................................... 0,30
Materials........................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
02.01.02 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pen-
dents transversals.

Ma d'obra...................................................... 0,20
Maquinaria..................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
SUBCAPITOL 02.02 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 02.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
02.02.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 117,40

TOTAL PARTIDA........................................... 181,46
02.02.01.02 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 101,78

TOTAL PARTIDA........................................... 165,84
02.02.01.03 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 113,23

TOTAL PARTIDA........................................... 220,89
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02.02.01.04 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100
Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 225,94
02.02.01.05 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 140,17

TOTAL PARTIDA........................................... 247,83



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 TRAM 4 - VIA CARRILET - GIV-6741                                
SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS                                                       
03.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra
i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàr-
rega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,11
SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
03.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Maquinaria..................................................... 0,30
Materials........................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
03.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Maquinaria..................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
03.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 1,29
Materials........................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
SUBCAPITOL 03.03 PAVIMENTACIÓ                                                    
03.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,56
Materials........................................................ 11,06

TOTAL PARTIDA........................................... 15,99
03.03.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,42
Maquinaria..................................................... 11,33
Materials........................................................ 6,21

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
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SUBCAPITOL 03.04 DRENATGE                                                        
03.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50
SUBCAPITOL 03.05 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 03.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
03.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit
en els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització
de fonamentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació
antiga ubicació en cas necessari.

Ma d'obra...................................................... 19,47
Maquinaria..................................................... 6,39
Materials........................................................ 5,14

TOTAL PARTIDA........................................... 30,99
03.05.01.02 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 113,23

TOTAL PARTIDA........................................... 220,89
03.05.01.03 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 225,94
03.05.01.04 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 140,17

TOTAL PARTIDA........................................... 247,83



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

03.05.01.05 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              
Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hi-
drófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamen-
tació de formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 21,45
Materials........................................................ 68,55

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00
SUBCAPITOL 03.06 BARANES                                                         
03.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al
terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces espe-
cials d'acer galvanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat.
Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 30,00
03.06.02 u   SiC Pilona de poliuretà tipus Barcelona model C-430TPU Fábregas 

Subministre i col·locació de Pilona de poliuretà tipus Barcelona de Fábregas o equivalent, model
C-430-TPU. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funciona-
ment.

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00
03.06.03 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de IN-
DUSTRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A,
amplada de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular
35/2014. Formada per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a
terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

TOTAL PARTIDA........................................... 35,00
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CAPITOL 04 TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME                    
SUBCAPITOL 04.01 SUBTRAM 5.1 - GIV-6741 - Ctra. Sant Andreu Salou                
APARTAT 04.01.01 ENDERROCS                                                       
04.01.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra
i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàr-
rega i cànon d'abocament.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,11
APARTAT 04.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
04.01.02.01 m3  Neteja i esbrossada camí sobre mota                             

Neteja i esbrossada manual de camí sobre mota que inclou la esbrossada de vegetació i la retira-
da d'arbrat ex istent en la traça del camí. Inclou replanteig de la traça del camí in situ. Inclou mit-
jans mecànics necessàris. Inclou eliminació de canya en cas necessari.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,80
04.01.02.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la prime-
ra capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels re-
sidus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

Maquinaria..................................................... 0,30
Materials........................................................ 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
04.01.02.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pen-
dents transversals.

Ma d'obra...................................................... 0,20
Maquinaria..................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
04.01.02.04 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs com-
pletament acabat, segons Direcció d'Obra.

Ma d'obra...................................................... 0,04
Maquinaria..................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 2,70
04.01.02.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-giro-
tòria i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

Maquinaria..................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 4,58
04.01.02.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 1,29
Materials........................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
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APARTAT 04.01.03 MUR DE CONTENCIÓ                                                
04.01.03.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,39
Maquinaria..................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28
04.01.03.02 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM in-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 1,29
Materials........................................................ 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
04.01.03.03 m2  Formigó de Neteja                                               

Subministrament i col·locació de capa formigó de neteja de 10 cm de gruix  amb formigó
HM-20/B/20/I anivellat

Ma d'obra...................................................... 1,76
Materials........................................................ 7,00

TOTAL PARTIDA........................................... 8,76
04.01.03.04 m2  Encofrat amb tauler fusta per a rases i pous                    

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous
Ma d'obra...................................................... 14,93
Materials........................................................ 3,64

TOTAL PARTIDA........................................... 18,57
04.01.03.05 Kg  Armat per a sabata mur de contenció                             

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclosa la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèr-
dues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. El pes unitari per
al seu càlcul ha de ser el teòric

Ma d'obra...................................................... 0,53
Materials........................................................ 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 1,16
04.01.03.06 m3  Formigó/fonaments, HA-35,/B/20 mm abocat bomba                  

Formigó, per a fonaments, HA-35,/B/20 mm, de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat amb bomba

Ma d'obra...................................................... 2,93
Maquinaria..................................................... 15,52
Materials........................................................ 72,42

TOTAL PARTIDA........................................... 90,87
04.01.03.07 m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.p/mur conten.rect

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenò-
lic, per a murs de contenció de base rectilínia, encofrats a dues cares amb una cara v ista, d'una
alçària <= 9 m, per a formigó v ist. Inclou replanteig dels encofrats per assolir unes juntes regulars
per a quedar v istes.

Ma d'obra...................................................... 13,24
Materials........................................................ 6,45

TOTAL PARTIDA........................................... 19,69
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04.01.03.08 kg  Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,h<=6m              
Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, inclosa la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Ma d'obra...................................................... 0,53
Materials........................................................ 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 1,16
04.01.03.09 m3  Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-30/P/20/IIa,cubilot+tub Tremie    

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIa de consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie.

Ma d'obra...................................................... 22,32
Materials........................................................ 72,58

TOTAL PARTIDA........................................... 94,90
APARTAT 04.01.04 PAVIMENTACIÓ                                                    
04.01.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,37
Maquinaria..................................................... 3,56
Materials........................................................ 11,06

TOTAL PARTIDA........................................... 15,99
04.01.04.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

Ma d'obra...................................................... 1,42
Maquinaria..................................................... 11,33
Materials........................................................ 6,21

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
APARTAT 04.01.05 DRENATGE                                                        
04.01.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'am-
plada x  0.30 metres de profunditat.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,50
04.01.05.02 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior,
de 0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . In-
clòs marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble
paret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. In-
closa connexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material correspo-
nent. Tot inclòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
04.01.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes pre-
fabricades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex is-
tent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
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04.01.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  
Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny com-
pacte, amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós
pas per sota escomeses ex istents.

Ma d'obra...................................................... 0,39
Maquinaria..................................................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28
04.01.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  In-
clòs humectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de
material.

Maquinaria..................................................... 3,79
Materials........................................................ 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 8,89
04.01.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a
l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de
1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aques-
ta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, se-
gons plànols.

Ma d'obra...................................................... 12,67
Materials........................................................ 37,63

TOTAL PARTIDA........................................... 50,30
APARTAT 04.01.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 04.01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
04.01.06.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formi-
gonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalitza-
ció l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 117,40

TOTAL PARTIDA........................................... 181,46
04.01.06.01.02 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 

Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport
rectangular de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigo-
nat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització
l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 111,90

TOTAL PARTIDA........................................... 175,96
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04.01.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 
Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs su-
port rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral infe-
rior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 101,78

TOTAL PARTIDA........................................... 165,84
04.01.06.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect

Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fona-
mentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral
inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 106,55

TOTAL PARTIDA........................................... 170,61
04.01.06.01.05 ut  P.senyal.,al.anoditzat, retrorrefl., RA2 + sup. fusta tractada  

Subministra i col·locació de placa de senyalització vertical de qualsevol tipus per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, de 60x60 cm o de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament sobre suport de fusta tractada, for-
mat per 2 suports verticals de 100x100mm i de 2,50m d'alçada, ancorats 45cm en el terreny i
placa de suport en la seva part superior de 70x70cm formada per llistons de fusta de
0,10x0,05cm. Inclòs fonamentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfí-
cie de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses
peces de fixació. Segons plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativa. Totalment
col·locada.

Ma d'obra...................................................... 61,53
Maquinaria..................................................... 3,49
Materials........................................................ 140,91

TOTAL PARTIDA........................................... 205,94
04.01.06.01.06 ut  Senyal perill creuament ciclista amb 3 leds reflectors solars,  

Subministra i col·locació de placa triangular de perill creuament ciclista, d'alumini anoditzat, de 90
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament, amb 3
LEDS reflectors lluminosos amb funciopnament solar. Inclòs suport rectangular de tub d'acer gal-
vanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la
superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. In-
closes peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 60,62
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 336,40

TOTAL PARTIDA........................................... 400,46
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04.01.06.01.07 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm
Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anodit-
zat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta
de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fo-
namentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el late-
ral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 113,23

TOTAL PARTIDA........................................... 220,89
04.01.06.01.08 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecàni-
cament. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de
100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre
la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m.
Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 42,90
Maquinaria..................................................... 64,76
Materials........................................................ 118,28

TOTAL PARTIDA........................................... 225,94
04.01.06.01.09 ut  SiC senyal encaminament automòbils 70x25cm + sup. rec.          

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament per automòbils, de 700x250mm, en forma de
fletxa, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
Inclòs suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix, col·locat a terra en
fonamentació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el la-
teral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Total-
ment col·locada.

Ma d'obra...................................................... 33,66
Maquinaria..................................................... 3,43
Materials........................................................ 123,61

TOTAL PARTIDA........................................... 160,71
04.01.06.01.10 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hi-
drófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamen-
tació de formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

Ma d'obra...................................................... 21,45
Materials........................................................ 68,55

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00
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APARTAT 04.01.07 BARANES                                                         
04.01.07.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al
terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces espe-
cials d'acer galvanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat.
Segons plànols de detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 30,00
04.01.07.02 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de IN-
DUSTRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A,
amplada de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular
35/2014. Formada per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a
terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

TOTAL PARTIDA........................................... 35,00
APARTAT 04.01.08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
04.01.08.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

Maquinaria..................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,41
04.01.08.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Materials........................................................ 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90
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CAPITOL 05 REPOSICIÓ, CATES I LOCALITZACIÓ SERVEIS                         
05.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents
serveis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa
existents.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00
05.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, ai-
gua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre ca-
mió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, com-
pactat de les terres.

Ma d'obra...................................................... 9,71
Maquinaria..................................................... 15,29

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00

 Pàgina 21

CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT                                               
06.01 ut  Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut         

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal (
Guants, casc, ulleres, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeixement
mèdic,...), elements de protecció col·lectiva ( extintor, lloger plataforma elevadora telescòpica arti-
culada,...), equipaments per personal ( farmaciola, lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i
reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió comité seguretat i salut,...) i
senyalització i abalisament.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.161,76



QUADRE DE PREUS 2
TR Via Verda Cassà                                              
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT                                             
07.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.  Inclou: densitats i humitat "in
situ" de les rases de serveis, inclós rasa embornals i escomeses.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

 Pàgina 22

CAPITOL 08 AS BUILT                                                        
08.01 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els
serveis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 800,00
08.02 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic dia-
riament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultati-
va.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00
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 CAPÍTOL IV - PRESSUPOST 

 

 



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TRAM 2 - VIA VERDA VERNEDA CARRILET - C_63                      
SUBCAPITOL 01.01 SUBTRAM 2.1 - Via Verda Carrilet - Carrer Marina                
APARTAT 01.01.01 ENDERROCS                                                       

01.01.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.

167,00 5,36 895,12

01.01.01.02 m   Demolició de cuneta construïda amb formigó                      

Demolició de cuneta construida amb formigó, inclòs càrrega sobre camió.

65,00 3,73 242,45

01.01.01.03 m2  Enderrocament paviment asfàltic                                 

Enderrocament de pav iments asfàltic de qualsevol gruix  amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'en-
derroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

355,50 4,27 1.517,99

01.01.01.04 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió, transport
a abocador, descàrrega i cànon abocament.

96,28 5,73 551,68

01.01.01.05 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00 m
d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre
camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

127,13 6,57 835,24

01.01.01.06 m   Enderroc reixat,h2-4m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc demuret inferior i daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. In-
clou enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

35,00 15,00 525,00

01.01.01.07 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació en
nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova fona-
mentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Segons plà-
nols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

6,00 304,38 1.826,28

01.01.01.08 ut  Desmuntatge i reubicació de pilona existent.                    

Desmuntatge i reubicació de pilona ex istent, amb mitjans manuals. Inclús p/p de reparació de des-
perfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat so-
bre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a magatzem municipal.

10,00 43,25 432,50

01.01.01.09 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. Inclús
p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a ma-
gatzem municipal.

 Pàgina 1

3,00 10,00 30,00

01.01.01.10 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon d'abocament.

10,00 6,11 61,10

01.01.01.11 ut  Trasllat de paperera existent                                   

Treballs necessaris pel trasllat de paperera ex istent en nova ubicació segons plànol projecte. Inclou
treballs de retirada de paperera ex istent i treballs de nova instal·lació. Inclòs material i mà d'obra ne-
cessàries.

1,00 45,00 45,00

TOTAL APARTAT 01.01.01 ENDERROCS ........................................ 6.962,36
APARTAT 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.01.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

1.260,00 0,50 630,00

01.01.02.02 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

364,73 2,70 984,77

01.01.02.03 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

1.643,06 4,58 7.525,21

01.01.02.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

108,79 7,51 817,01

TOTAL APARTAT 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES....................... 9.956,99



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 01.01.03 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.01.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

233,32 15,99 3.730,79

01.01.03.02 m2  Base formigó HM-20/P/20/I, g=10cm                               

Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres pav iments, de consistència tova i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, 10 cm de gruix , abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i v i-
bratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

167,99 8,16 1.370,80

01.01.03.03 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de consis-
tència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge amb regle v i-
brador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml de 2cm de
gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit de secció cir-
cular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indicacions de la Di-
recció Facultativa.

126,50 89,72 11.349,58

01.01.03.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

786,64 2,52 1.982,33

01.01.03.05 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

43,75 18,96 829,50

01.01.03.06 m2  S i C rajol hidràulic tipus municipal de 30x30x4cm (morter)     

Subministrament i col·locació de rajol hidràulic tipus municipal, de 30x30x4 cm, igual a l'ex istent en
el sector, col·locat sobre una capa de 3 cm de morter i rebliment de junts amb barreja de sorra fina i
ciment. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de de-
tall.

162,99 23,17 3.776,48

01.01.03.07 m2  Reg.adher.amb emulsió termoadherent tipus C60 BP4 TER, 0,6 kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60%  de betum i una dotació
de 0,6 kg/m2.

7,15 0,35 2,50

01.01.03.08 t   Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compac

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada al
98 %  de l'assaig marshall. Inclou col·locació de piquetes o estes amb cable en cas necessari.  In-
clou topografia prèv ia i de comprovació.

7,15 50,24 359,22

01.01.03.09 m   Vorada per a jardins P-2, recta 10x25x100 cm                    

Vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta  de 10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, inclos
tallat de vorada en alineacions corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

620,00 12,00 7.440,00
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01.01.03.10 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

210,00 19,33 4.059,30

01.01.03.11 m   Vorada ICA Americana- Remuntable                                

Vorada de peces de formigó prefabricat, tipus ICA Americana de 25x28 cm, inclosa part proporcional
de corbes, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb
morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

17,50 25,00 437,50

01.01.03.12 m   Rigola de formigó H-20 "in situ"                                

De rigola de formigó H-20 "in situ" de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.,
de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.

227,50 9,50 2.161,25

01.01.03.13 m2  Paviment panot de botons pas vianants,20x20x4cm,col.truc macet  

Franja de pav iment indicatiu de botons per a pas de v ianants amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

31,20 22,64 706,37

01.01.03.14 m2  Paviment panot indicatiu direccional invidents.Franja 80cm ampl.

Franja per a inv idents de 80 cm d'amplària, en vorera de pav iment de panot, amb panot ratllat de co-
lor gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mix t
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts d'en-
creuament entre franges de pav iment indicador.

19,20 22,64 434,69

01.01.03.15 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de panot
municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons plànols de
detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

9,00 90,09 810,81

01.01.03.16 ut  Escocell amb vorada recta de 10x25x100cm + reomplert sauló resi 

Escocell de 90x120cm realitzat amb vorada de peces de formigó prefabricat tipus Recta de
10x25x100cm, de "ICA" o equivalent, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. Inclòs re-
omplert de l'interior de l'escocell fins a cota de pav imentació amb sauló amb resines compactat.

5,00 90,86 454,30

01.01.03.17 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

15,96 4,58 73,10

01.01.03.18 ml  Llosa escala pref.,formigó esglaó 35x15cm,SUPERSTEP de BREINCO  

Llosa d'escala amb graonat prefabricat de 36x15cm, formada per peces prefabricades de formigó ti-
pus SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, color CENDRA, de 60x36x15cm i de
60x40x15cm. Inclou formació de replà de 1,40 metres amb llosa de 40x20x5cm. Col·locat sobre ba-
se de formigó armat HM-20 de 20cm de gruix  amb formació de graonat. Inclou subministrament de
peces de graó i base de formigó, encofrat i desencofrat. Totalment acabat. Segons plànols de projecte
i indicacions de la Direcció Facultativa.
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

69,60 72,81 5.067,58

01.01.03.19 m2  Mur bloc formigó,p/revestir,g=30cm,R-6,400x200x300mm            

Mur de bloc de 30cm de gruix , de morter de ciment foradat per a revestir, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2. Totalment acabat. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

6,68 36,19 241,75

01.01.03.20 ut  Formigonat de mur de bloc de formigó existent                   

Formigonat de mur de bloc de formigó ex istent. Inclou armat del mur. Totalment acabat.

1,00 297,22 297,22

TOTAL APARTAT 01.01.03 PAVIMENTACIÓ.................................... 45.585,07
APARTAT 01.01.04 MUR ESCULLERA                                                   

01.01.04.01 m3  Desplaçament de pedra d'escullera                               

Desplaçament de pedra d'escullera d'un tram de mur a rebaixar a un tram de mur a ampliar dins de
la mateixa obra, escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb
mitjans mecànics. Inclòs desmuntatge de l'escullera ex istent i col·locació en nova ubicació. Inclòs
terraplenat del trasdós del mur amb material seleccionat i grava drenant.

30,00 30,40 912,00

01.01.04.02 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

1.015,00 4,00 4.060,00

01.01.04.03 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especifica-
cions UNE 13383-1/2

770,00 40,80 31.416,00

01.01.04.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a
màxim. Inclou aportació de material.

245,00 12,00 2.940,00

01.01.04.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat sen-
se adherir

455,00 3,03 1.378,65

TOTAL APARTAT 01.01.04 MUR ESCULLERA................................ 40.706,65
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APARTAT 01.01.05 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
01.01.05.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

2,25 25,00 56,25

01.01.05.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   

Tall de pav iments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular
de Paviment Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

32,00 1,76 56,32

01.01.05.03 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic                               

Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó de 15cm de gruix  i reposició de capes suport segons
plànol de detall. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon
abocament.  Tot inclòs completament acabat.

12,00 37,28 447,36

01.01.05.04 m   Canalització enllumenat públic, PE D90mm                        

Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, làmina
de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou transport de terres a abocador i cà-
non de gestió de terres. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

229,00 12,81 2.933,49

01.01.05.05 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

229,00 4,22 966,38

01.01.05.06 ut  Arq.pref. 40x40 s/ sol 10cm form+Tapa D400 g=75cm               

Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x40x45cm sobre solera de formigo HM-20
de 10 cm de gruix . Inclos bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x75mm,
classe D-400, AMB GRAVAT TIPUS DE SERVEI, tipus D-15-D400 de Fabregas o equivalent, re-
molinat i lliscat parets interiors, col·locat amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

6,00 141,59 849,54

01.01.05.07 ut  Fonamentació columna de H=4.00 a H=6.00m                        

Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x  0.6 x
0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

9,00 90,00 810,00

01.01.05.08 ut  Obra Civil connexió a xarxa EP existent                         

Treballs necessaris d'obra civ il per a connexió a xarxa ex istent. Inclou material i mà d'obra necessa-
ris. Tot inclòs. Totalment cabat.

1,00 170,00 170,00

01.01.05.09 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC i col.locat en tub

229,00 3,76 861,04
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01.01.05.10 ut  SiC Columna tipus NEDAL de SALVI o eq. de 5m, galvanitzada      

Subministrament i col·locació de columna troncocònica recta tipus NEDAL de SALVI o equivalent,
de 5 m d'alçada, d'alumini extrusionat, gruix  3mm. REFORÇ DOBLE CÈRCOL INTERIOR I
CARTEL·LES. Inclou perns anclatge, plantilla i cargols per a perns i arandeles. Inclosa Caixa de
Connexió, tèrmic de protecció i PP de cablejat interior,piqueta de posta terra. Totalment instal·lat.

9,00 400,00 3.600,00

01.01.05.11 ut  SiC lluminària BASIC de Salvi o eq. LED de 35W                  

Subministre i col·locació de lluminària tipus BASIC de Salv i o equivalent, de LED de 3000K, 35W.
Inclosa connexió a caixa de connexions i regulació de LED per ajustar a estudi lumínic, ja que es re-
alitzarà medició amb luxòmetre. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat.

9,00 360,00 3.240,00

01.01.05.12 ut  Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00m      

Col·locació de presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

4,00 47,95 191,80

01.01.05.13 u   Connexió Xarxa EP Existent                                      

Treballs d'instal·lació per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat a la xarxa ex istent. Inclou mà
d'obra i material necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

1,00 100,00 100,00

01.01.05.14 u   Memòria tècnica projecte de legalització                        

Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTAT 01.01.05 ENLLUMENAT PÚBLIC........................ 14.932,18
APARTAT 01.01.06 DRENATGE                                                        

01.01.06.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

80,00 3,50 280,00

01.01.06.02 m   Cuneta de formigó de 1,00x0,50m                                 

Formació de cuneta de formigó que inclou excavació, terraplenat i formigonat segons pendent grafiat
en plànols de planta amb protecció de formigó H-20 de 15cm de gruix  i de 1.00 metres d'amplada per
0.30 metres de profunditat inclosa formació de junts de formigonat.

130,00 25,40 3.302,00

01.01.06.03 ut  Demol.pou D=100cm/costat=100cm màx., mec.+càrrega               

Demolició de pou de qualsevol tipus, de diàmetre 100 cm o 100 cm de costat, com a màxim, amb
mitjans mecànics, inclou la tapa, solera, reblerts, recobriments i esglaons i càrrega de runa sobre ca-
mió. Inclou excavació i enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

2,00 50,02 100,04

01.01.06.04 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble pa-
ret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Inclosa con-
nexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent. Tot in-
clòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

4,00 600,00 2.400,00
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01.01.06.05 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

4,00 250,00 1.000,00

01.01.06.06 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

25,52 6,28 160,27

01.01.06.07 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

19,44 8,89 172,82

01.01.06.08 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

2,64 76,57 202,14

01.01.06.09 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

31,50 50,30 1.584,45

01.01.06.10 ut  Sub i col embornal pref. 700x300mm abatible, tipus M3B de FDF   

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa
grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus M-3B de Fundi-
ción Dúctil Fábregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb
formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix  de 1cm de la rigola per col·lo-
car l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.

5,00 177,00 885,00

01.01.06.11 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de 10
cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fosa de
1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equivalent. In-
clou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs
completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols.

1,00 448,25 448,25

01.01.06.12 ml  Tubs per embornals i reixes 315mm. Protegit amb formigó         

Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a
embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i  part
proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.

20,00 36,00 720,00

01.01.06.13 u   Connexió a Xarxa drenatge Existent                              

Connexió a Xarxa Existent

6,00 150,00 900,00
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TOTAL APARTAT 01.01.06 DRENATGE............................................ 12.154,97
APARTAT 01.01.07 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.01.07.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

12,00 30,99 371,88

01.01.07.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

9,00 181,46 1.633,14

01.01.07.01.03 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 

Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma
que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

4,00 175,96 703,84

01.01.07.01.04 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

2,00 165,84 331,68

01.01.07.01.05 ut  SiC plafó informatiu 910x910mm RA1 + 2 sup. fusta circ.d=100mm  

Subministra i col·locació de plafó indormatiu per a ruta ciclista, de 910x910mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs 2 suports de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui igual a 1,01m i la distància entre eixos de suports sigui de
850mm. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada. Inclou treballs de proposta de cartell amb
plànol, text i esquemes.

1,00 1.500,00 1.500,00

01.01.07.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

1,00 350,51 350,51

TOTAL SUBAPARTAT 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL.. 4.891,05
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SUBAPARTAT 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.01.07.02.01 m   Línia discontínua 10cm pintura acrílica color blanc             

Pintat sobre pav iment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplica-
cions, color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de
1000 gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons plà-
nols. Tot inclòs.

45,00 0,49 22,05

01.01.07.02.02 m   Línia contínua 10cm pintura acrílica color blanc                

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplicacions,
color blanc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de 1000
gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

40,00 0,51 20,40

01.01.07.02.03 m   Pintat línia disc. a=10cm p/separació carril bici. Pint.2comp   

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reser-
vat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació míni-
ma de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

330,00 0,66 217,80

01.01.07.02.04 m   Pintat faixa 40cm, pint.2comp.manual                            

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura color blanc, de doble component en fred, amb apli-
cació manual i amb una dosificació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 g/m2 d'esferes de v idre,
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge. Tot inclòs.

81,00 6,18 500,58

01.01.07.02.05 m2  Pintat faixa 50cm p/pas vianants, pint.2comp.manual             

Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de v ianants sense semàfors, amb pintura color blanc, de doble
component en fred, amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i
500 g/m2 d'esferes de v idre, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament. Inclou el premarcatge.
Tot inclòs.

49,50 8,23 407,39

01.01.07.02.06 m2  Pintat p. horitzontal pintura acrílica reflectant color vermell 

Pintat de creuament de bicicleta en calçada, amb pintura vermella acrílica " del tipus v ialine ac-3 ó
equivalent", incloses parts proporcionals de la neteja prèv ia que calgui de la superfície i del correspo-
nent premarcatge a tot allà on sigui necessari. Dosificació mínima: 1000 gr/m2 de pintura i 480 gr/m2
d'esferes de v idre. Aplicació a dues fases amb 30 dies de diferencia. Pintura retroreflex ió C300 a 30
dies o C200 a 180 dies.

85,00 6,04 513,40

01.01.07.02.07 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en fred,
amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el premar-
catge inclòs. Tot inclòs.

11,00 4,95 54,45

01.01.07.02.08 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de
v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

3,20 16,34 52,29
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01.01.07.02.09 m   Línia contínua 15cm pintura acrílica color groc                 

Pintat sobre pav iment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica amb dos aplicacions,
color groc, i microesferes de v idre amb màquina autopropulsada, amb una dossificació de 1000
gr/m2 de pintura acrílica a l'aigua i 480 gr/m2 d'esfera de v idre, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

60,00 0,83 49,80

01.01.07.02.10 m2  Esborrat de marca vial de superfície                            

Esborrat de marca v ial de superfície de qualsevol tipus, amb fresadora, ja sigui zebrejat o símbol.

20,00 1,96 39,20

TOTAL SUBAPARTAT 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL

1.877,36

TOTAL APARTAT 01.01.07 SENYALITZACIÓ.................................. 6.768,41
APARTAT 01.01.08 JARDINERIA                                                      

01.01.08.01 m2  Preparació de l'explanada, 20cm terra vegetal, adob superficial 

Preparació de l'explanada per a enjardinament. Inclou aportació de 20cm de terra vegetal procedent
de l'obra i adob superficial.

56,00 2,80 156,80

01.01.08.02 m2  Manta de coco per a protecció de talús                          

Subministre i col·locació de manta de coco per a protecció de talús.

880,00 2,50 2.200,00

01.01.08.03 m2  Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aig

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, bio-
activador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2.

880,00 1,50 1.320,00

01.01.08.04 u   S i P Celtis australis (Lledoner), perim.=20-25cm, pa terra     

Subministrament i Plantació de arbres tipus Celtis Australis (Lledoner)  o equivalent a escollir per la
Direcció Facultativa, de 20-25cm de PERIMETRE subministrant en test segons estació de l'any per
a col·locació en arbrat v iari inclòs tutor de tres puntes tractat a l'autoclau. Inclosa excavació de 1 m3
i emplenat amb terra vegetal. Totalment acabat inclosos regs de manteniment.

5,00 276,32 1.381,60

TOTAL APARTAT 01.01.08 JARDINERIA......................................... 5.058,40
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APARTAT 01.01.09 XARXA DE REG                                                    
01.01.09.01 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny
(inclós roca), amb retro excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió i transport dins
de la mateixa obra. Inclós pas per sota escomeses ex istents. Inclosa baixada de rendiment per a
protecció de servei.

9,00 6,27 56,43

01.01.09.02 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

9,00 8,89 80,01

01.01.09.03 u   Arqueta 30x30x50cm,paret 14cm maó,solera graves                 

Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix  so-
bre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa,
tot completament acabat.

1,00 82,39 82,39

01.01.09.04 m   Conducció PEBD PE-40 D32mm, PN 10bar                            

Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió
nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

60,00 2,18 130,80

01.01.09.05 u   SiC Programador RAIN BIRD sobre peana de formigó+Sensors+Vàlvula

Subministrament i col·locació de programador per a reg tipus RAIN BIRD inclou Sensor Rain-Click
per parar durant pluja i sensor Solar Click per a dossificació del reg segons insolació per a 6 circuits
amb caixa de protecció de xapa d'acer pintada sobre peana de formigó inclòs escomesa d'electricitat
des de línia d'enlluemant. Inclosa col·locació de bateria de càrrega per a funcionament diurn. Total-
ment instal·lat i en funcionament. Racord de 2 peces. Racord de 2 peces. Inclou vàlvula tipus PGA
de Rain Bird amb filtre regulador de pressió PRT-100 RBY. Tot iclòs i totalment acabat i instal·lat.

1,00 500,00 500,00

01.01.09.06 u   Anella degoteig tub 17mm,cec,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soter

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de
100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

5,00 13,80 69,00

01.01.09.07 ut  Obra civil connexió a xarxa existent de reg                     

Treballs necessàris d'obra civ il per a la connexió a la xarxa ex istent de reg. Tot inclòs i totalment
acabat.

1,00 280,00 280,00

TOTAL APARTAT 01.01.09 XARXA DE REG..................................... 1.198,63
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APARTAT 01.01.10 BARANES                                                         
01.01.10.01 ml  SiC barana protecció doble passamà acer inox ( D1 )-acer corten 

Subministre i col·locació de barana de protecció amb passamà doble lateral (segons detall tipus D1),
construït amb passamà doble d'acer inox idable AISI-304 polit brillant Ø45mm amb finals corbats i es-
tructura de suport amb passamà d'acer corten, amb tractament amb sorrejat superficial per eliminació
de Kalamina, realitzat en obra, segons plànols de detall, amb muntants verticals amb una interdistàn-
cia de 10cm i un primer passamà horitzontal situat a 20cm del terra, un segon passamà horitzontal si-
tuat a 70cm i un tercer passamà situat a 90cm del terra. Inclou transport i muntatge. Inclou anclatge
amb perns soldats als muntants verticals i anclats amb morter químic Hit RE100 de Hilti. Tot inclòs i
totalment acabat segons indicacions de la Direcció Facultativa.

20,00 185,00 3.700,00

01.01.10.02 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,3m amb reixa metàl·lica   

Subministre i col·locació de tanca de troncs de fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), amb postes verticals de 1,3 m d'alçada sobre cota de pav iment i 10 cm de diàmetre ca-
da 2,0 m, clavats al terreny 60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, disposats
a una alçada de 0,25m, 0,75 i 1,25m, units amb peces especials d'acer galvanitzat, els dos traves-
sers inferiors disposats en la cara exterior de la barana i el passamà superior disposat en la cara inte-
rior. Inclou col·locació de malla electrosoldada d'acer inox idable de 5x15cm disposada entre els
20cm i els 70cm d'alçada i subjectada entre els muntants i els travessers inferiors. Inclou formació de
fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de detall i especificacions de pro-
jecte i de la Direcció Facultativa.

140,00 40,42 5.658,80

TOTAL APARTAT 01.01.10 BARANES.............................................. 9.358,80
APARTAT 01.01.11 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.01.11.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

3.286,50 2,41 7.920,47

01.01.11.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3.286,50 0,90 2.957,85

TOTAL APARTAT 01.01.11 GESTIÓ DE RESIDUS.......................... 10.878,32

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 SUBTRAM 2.1 - Via Verda Carrilet -
C  M i

163.560,78
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SUBCAPITOL 01.02 SUBTRAM 2.2 - Carrer Marina - Urb. Mas Cubells                  
APARTAT 01.02.01 ENDERROCS                                                       

01.02.01.01 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació en
nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova fona-
mentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Segons plà-
nols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.

1,00 304,38 304,38

TOTAL APARTAT 01.02.01 ENDERROCS ........................................ 304,38
APARTAT 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.02.02.01 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

290,35 2,70 783,95

01.02.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

318,19 4,58 1.457,31

01.02.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

212,27 7,51 1.594,15

TOTAL APARTAT 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES....................... 3.835,41
APARTAT 01.02.03 MUR ESCULLERA                                                   

01.02.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

202,50 4,00 810,00

01.02.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especifica-
cions UNE 13383-1/2

115,00 40,80 4.692,00

01.02.03.03 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a
màxim. Inclou aportació de material.

35,00 12,00 420,00

01.02.03.04 m3  Rebliment trasdòs murs i estreps,terra seleccionada prestec     

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb terres seleccionades d'aportació, es-
tesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Inclou aportació de material.

33,75 7,86 265,28

01.02.03.05 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament  de 190-200 g/m2, col·locat sen-
se adherir
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105,00 3,03 318,15

TOTAL APARTAT 01.02.03 MUR ESCULLERA................................ 6.505,43
APARTAT 01.02.04 PAVIMENTACIÓ                                                    

01.02.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

39,38 15,99 629,69

01.02.04.02 m3  Paviment de formigó HM-30 colorejat en massa                    

Paviment de formigó amb additiu colorant en massa, amb formigó tipus HM-30/B/20/I+E, de consis-
tència tova, escampat desde camió o amb bomba segons convingui, estesa i v ibratge amb regle v i-
brador i junta tallada amb disc cada 4,00 metres. Inclosa junta de dilatació cada 20ml de 2cm de
gruix  amb panell rígid de poliestirè expandit i rejuntat amb cordó de poliestirè expandit de secció cir-
cular de 16mm de diàmetre amb obturador de fons. Segons plànols de projecte i indicacions de la Di-
recció Facultativa.

17,00 89,72 1.525,24

01.02.04.03 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

65,00 2,52 163,80

01.02.04.04 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

26,25 18,96 497,70

01.02.04.05 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

21,50 19,33 415,60

TOTAL APARTAT 01.02.04 PAVIMENTACIÓ.................................... 3.232,03
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APARTAT 01.02.05 DRENATGE                                                        
01.02.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

200,00 3,50 700,00

01.02.05.02 ut  Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluvials           

Demolició de broc d'entrada-sortida d'aigues pluv ials, de formigó, amb mitjans mecànics. Inclou ex-
cavació i enderroc, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

1,00 50,02 50,02

01.02.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

1,00 250,00 250,00

01.02.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

8,10 6,28 50,87

01.02.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

6,69 8,89 59,47

01.02.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

5,00 50,30 251,50

TOTAL APARTAT 01.02.05 DRENATGE............................................ 1.361,86
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APARTAT 01.02.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.02.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.02.06.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

9,00 30,99 278,91

01.02.06.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

3,00 181,46 544,38

01.02.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

3,00 165,84 497,52

01.02.06.01.04 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

3,00 350,51 1.051,53

01.02.06.01.05 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

2,00 225,94 451,88

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL.. 2.824,22
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SUBAPARTAT 01.02.06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
01.02.06.02.01 u   Pintat símbol bicicleta p/carril BICI,pintura dos components    

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura color blanc, de dos components en fred,
amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de v idre i amb el premar-
catge inclòs. Tot inclòs.

1,00 4,95 4,95

01.02.06.02.02 m2  Pintat vial símbols i marques pintura dos components            

Pintat sobre pav iment de símbols i marques v ials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de v idre, amb una dosificació mínima de 1200 g/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de
v idre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

1,00 16,34 16,34

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.06.02 SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL

21,29

TOTAL APARTAT 01.02.06 SENYALITZACIÓ.................................. 2.845,51
APARTAT 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.02.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

972,83 2,41 2.344,52

01.02.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

972,83 0,90 875,55

TOTAL APARTAT 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS.......................... 3.220,07

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 SUBTRAM 2.2 - Carrer Marina -
U b  M  C b ll

21.304,69
SUBCAPITOL 01.03 SUBTRAM 2.3 - Urbanització Mas Cubells                          
APARTAT 01.03.01 ENDERROCS                                                       

01.03.01.01 m   Demol.vorada+rigola, mecànics+càrrega                           

Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.

39,00 5,36 209,04

01.03.01.02 m2  Demolició paviment panot s/form.g=10-15cm,amp.<=1m,martell+compr

Demolició de pav iment de panot/llamborda col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix  i 1,00 m
d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre
camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

10,00 6,57 65,70

01.03.01.03 m2  Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 30 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  Inclou enderroc, càrrega sobre camió, transport
a abocador, descàrrega i cànon abocament.

46,80 5,73 268,16

01.03.01.04 u   Desmuntatge i reubicació de punt de llum + columna existent     

Desmuntatge i reubicació de punt de llum sobre columna ex istent en vorera pública i instal·lació en
nova ubicació. Inclòs desmuntatge i muntatge columna en nova ubicació i realització de nova fona-
mentació de 80x80x100cm de formigó armat i col·locació d'espàrrecs. Totalment acabat. Segons plà-
nols de planta i indicacions de la Direcció Facultativa.
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1,00 304,38 304,38

01.03.01.05 ut  Desmuntatge i recuperació de pilona o bol·lard existent.        

Desmuntatge amb recuperació del material de pilona o bol·lard ex istent, amb mitjans manuals. Inclús
p/p de reparació de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a ma-
gatzem municipal.

2,00 10,00 20,00

TOTAL APARTAT 01.03.01 ENDERROCS ........................................ 867,28
APARTAT 01.03.02 PAVIMENTACIÓ                                                    

01.03.02.01 m2  Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.    

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30x4 cm, preu alt, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Sobre base de formigó de 10cm de
gruix  i rejuntat, valorada en partida independent. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de re-
planteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat.

10,00 24,61 246,10

01.03.02.02 m   Vorada recta form., DC, tipus T-2, (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)   

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent, amb secció de 25x15 cm se-
gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, inclo-
ent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos.
Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment
acabat.

39,00 19,33 753,87

01.03.02.03 u   Gual amb vorada enfonsada i vorera rebaixada, base formigó      

Formació de gual amb vorera rebaixada, mitjançant enfonsament de la vorada i col·locació de panot
municipal amb rampa sobre base de formigó i/o pav iment de formigó amb rampa, segons plànols de
detall. Inclòs replanteig. Tot inclòs completament acabat.

5,00 90,09 450,45

TOTAL APARTAT 01.03.02 PAVIMENTACIÓ.................................... 1.450,42
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APARTAT 01.03.03 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.03.03.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.03.03.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

7,00 181,46 1.270,22

01.03.03.01.02 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

2,00 225,94 451,88

TOTAL SUBAPARTAT 01.03.03.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL .. 1.722,10

TOTAL APARTAT 01.03.03 SENYALITZACIÓ.................................. 1.722,10

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 SUBTRAM 2.3 - Urbanització Mas
C b ll

4.039,80
SUBCAPITOL 01.04 SUBTRAM 2.4 - Urb. Mas Cubells - Riera Verneda                  
APARTAT 01.04.01 MOVIMENT DE TERRES                                              

01.04.01.01 u   Talat i extracció arrels                                        

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb con-
tenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs com-
pletament acabat. Inclou transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

10,00 30,01 300,10

01.04.01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

1.200,00 0,50 600,00

01.04.01.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pendents
transversals.

625,00 2,49 1.556,25

01.04.01.04 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

706,14 2,70 1.906,58

01.04.01.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

70,03 4,58 320,74



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.04.01.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

1.100,63 7,51 8.265,73

TOTAL APARTAT 01.04.01 MOVIMENT DE TERRES....................... 12.949,40
APARTAT 01.04.02 PAVIMENTACIÓ                                                    

01.04.02.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

236,25 15,99 3.777,64

01.04.02.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

75,00 18,96 1.422,00

01.04.02.03 m3  Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica, reglejat, transp.mec.

Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i v ibratge mecànic i acabat reglejat i fretessat, inclòs tall junt
d'1/3 del gruix , reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals. Incloses juntes de contracció cada
20 m2 i juntes de dilatació tipus Juntocent cada 80 m2. Tot inclòs i totalment acabat segons plànols de
detall i indicacions de la Direcció Facultativa.

31,88 84,99 2.709,48

01.04.02.04 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  

Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

212,50 2,52 535,50

TOTAL APARTAT 01.04.02 PAVIMENTACIÓ.................................... 8.444,62
APARTAT 01.04.03 MUR ESCULLERA                                                   

01.04.03.01 m3  Excavació fonament mur escullera                                

Excavació fonament mur escullera en qualsevol tipus de material inclòs pedra, inclòs càrrega, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.

120,00 4,00 480,00

01.04.03.02 m3  Escullera pedra calc.,pes=800-1200kg,col.+pala carreg.          

Subministre i col·locació d'escullera col·locada concertada amb blocs de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb mitjans mecànics. Inclòs formigonat del fonament. Els blocs compliran les especifica-
cions UNE 13383-1/2

200,00 40,80 8.160,00

01.04.03.03 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Excavació         

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de l'excavació, en tongades de
gruix  fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM

80,00 4,72 377,60

01.04.03.04 m3  Reblert rasa/pou àrid de matxuca. D 5-15cm.                     

Reblert de rasa o pou amb àrid de matxuca de diàmetre de 5-15 cm, en tongades de 25 cm com a
màxim. Inclou aportació de material.

30,00 12,00 360,00
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TOTAL APARTAT 01.04.03 MUR ESCULLERA................................ 9.377,60
APARTAT 01.04.04 DRENATGE                                                        

01.04.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

630,00 3,50 2.205,00

01.04.04.02 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

4,00 250,00 1.000,00

01.04.04.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

76,95 6,28 483,25

01.04.04.04 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

8,10 8,89 72,01

01.04.04.05 m3  Recobriment protector exterior formigó R=20 N/mm2               

Recobriment protector exterior de formigó de resistència 20 N/mm2, per a claveguera

44,37 76,57 3.397,41

01.04.04.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

95,00 50,30 4.778,50

01.04.04.07 m   Interceptor amb reixa de 0.50m i 2.00m de llarg. Reixa tipus M-5

Interceptor linial de 0.50 m d'amplada i 2.00 metres de llargada compost per solera de formigó de 10
cm de gruix , peça prefabricada en "U", tancaments perimetrals, marc i reixa construïda en fosa de
1.00 x  0.50 metres amb forats espiga i sistema OPTIDRAIN del tipus M-5 de FDF o equivalent. In-
clou formigonat lateral excavació per ev itar assentaments.  Inclosa connexió tub desguàs. Tot inclòs
completament acabat,  inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols.

2,00 448,25 896,50

TOTAL APARTAT 01.04.04 DRENATGE............................................ 12.832,67
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APARTAT 01.04.05 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 01.04.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

01.04.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

5,00 30,99 154,95

01.04.05.01.02 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

2,00 181,46 362,92

01.04.05.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

4,00 165,84 663,36

01.04.05.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect

Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

4,00 170,61 682,44

01.04.05.01.05 u   P.inform. p/senyal.tràn.,alumini.+pint. 40x60cm, RA2 + sup.circ 

Subministra i col·locació de placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini i pintat, de 40x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular de tub
d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix , acabat pintat de tonalitat igual a l'ex istent en el municipi,
col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

3,00 159,88 479,64

01.04.05.01.06 ut  SiC plafó de direcció 500x285mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x285mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

1,00 350,51 350,51

01.04.05.01.07 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.
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2,00 225,94 451,88

01.04.05.01.08 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

1,00 247,83 247,83

01.04.05.01.09 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófu-
ga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamentació de
formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

4,00 90,00 360,00

TOTAL SUBAPARTAT 01.04.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL .. 3.753,53

TOTAL APARTAT 01.04.05 SENYALITZACIÓ.................................. 3.753,53
APARTAT 01.04.06 BARANES                                                         

01.04.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de pro-
teció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al terreny
60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer gal-
vanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de
detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

100,00 30,00 3.000,00

TOTAL APARTAT 01.04.06 BARANES.............................................. 3.000,00
APARTAT 01.04.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.04.07.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

1.075,41 2,41 2.591,74

01.04.07.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1.075,41 0,90 967,87

TOTAL APARTAT 01.04.07 GESTIÓ DE RESIDUS.......................... 3.559,61

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 SUBTRAM 2.4 - Urb. Mas Cubells -
Ri  V d

53.917,43

TOTAL CAPITOL 01 TRAM 2 - VIA VERDA VERNEDA CARRILET - C_63.......................................................... 242.822,70
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CAPITOL 02 TRAM 3 - CAMÍ SOTA C-63 - VIA CARRILET                          
SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT DE TERRES                                              

02.01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

100,00 0,50 50,00

02.01.02 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pendents
transversals.

125,00 2,49 311,25

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENT DE TERRES.................... 361,25
SUBCAPITOL 02.02 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 02.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

02.02.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

2,00 181,46 362,92

02.02.01.02 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

1,00 165,84 165,84

02.02.01.03 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

1,00 220,89 220,89

02.02.01.04 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

2,00 225,94 451,88
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02.02.01.05 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

2,00 247,83 495,66

TOTAL APARTAT 02.02.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL............... 1.697,19

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 SENYALITZACIÓ................................ 1.697,19

TOTAL CAPITOL 02 TRAM 3 - CAMÍ SOTA C-63 - VIA CARRILET..................................................................... 2.058,44



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 TRAM 4 - VIA CARRILET - GIV-6741                                
SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS                                                       

03.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon d'abocament.

10,00 6,11 61,10

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 ENDERROCS...................................... 61,10
SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

03.02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

100,00 0,50 50,00

03.02.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

50,00 4,58 229,00

03.02.03 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

200,00 7,51 1.502,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 MOVIMENT DE TERRES.................... 1.781,00
SUBCAPITOL 03.03 PAVIMENTACIÓ                                                    

03.03.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

20,25 15,99 323,80

03.03.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

13,50 18,96 255,96

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 PAVIMENTACIÓ.................................. 579,76
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SUBCAPITOL 03.04 DRENATGE                                                        
03.04.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

60,00 3,50 210,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 DRENATGE......................................... 210,00
SUBCAPITOL 03.05 SENYALITZACIÓ                                                   
APARTAT 03.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

03.05.01.01 u   Extracció, retirada i reutilització de senyal/cartell existent. 

Desplaçament de senyal o cartell ex istent a nova ubicació. Inclou picat del material d'unió adherit en
els punts de suport. Fins i tot p/p de neteja i apilament per a la seva reutilització. Realització de fona-
mentació en nova ubicació i fixació de senyal. Totalment acabat. Inclús repavimentació antiga ubica-
ció en cas necessari.

2,00 30,99 61,98

03.05.01.02 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

5,00 220,89 1.104,45

03.05.01.03 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

4,00 225,94 903,76

03.05.01.04 ut  SiC 3u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 3 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

1,00 247,83 247,83

03.05.01.05 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófu-
ga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamentació de
formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

4,00 90,00 360,00

TOTAL APARTAT 03.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL............... 2.678,02

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 SENYALITZACIÓ................................ 2.678,02



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 03.06 BARANES                                                         
03.06.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de pro-
teció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al terreny
60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer gal-
vanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de
detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

73,00 30,00 2.190,00

03.06.02 u   SiC Pilona de poliuretà tipus Barcelona model C-430TPU Fábregas 

Subministre i col·locació de Pilona de poliuretà tipus Barcelona de Fábregas o equivalent, model
C-430-TPU. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada i en correcte funcionament.

4,00 90,00 360,00

03.06.03 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de INDUS-
TRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A, amplada
de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular 35/2014. Forma-
da per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, per
a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

10,00 35,00 350,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 BARANES ........................................... 2.900,00

TOTAL CAPITOL 03 TRAM 4 - VIA CARRILET - GIV-6741................................................................................... 8.209,88
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CAPITOL 04 TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME                    
SUBCAPITOL 04.01 SUBTRAM 5.1 - GIV-6741 - Ctra. Sant Andreu Salou                
APARTAT 04.01.01 ENDERROCS                                                       

04.01.01.01 ml  Desmunatge barrera seguretat tipus Biona                        

Desmuntatge de barrera de seguretat flex ible, tipus Biona, i demolició d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon d'abocament.

55,00 6,11 336,05

TOTAL APARTAT 04.01.01 ENDERROCS ........................................ 336,05
APARTAT 04.01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              

04.01.02.01 m3  Neteja i esbrossada camí sobre mota                             

Neteja i esbrossada manual de camí sobre mota que inclou la esbrossada de vegetació i la retirada
d'arbrat ex istent en la traça del camí. Inclou replanteig de la traça del camí in situ. Inclou mitjans me-
cànics necessàris. Inclou eliminació de canya en cas necessari.

2.625,00 1,80 4.725,00

04.01.02.02 m2  Neteja+esbrossada terreny,pala càrreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora, inclou el decapatge de la primera
capa de terra i la càrrega mecànica sobre camió. Inclou esbrossada, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.

2.400,00 0,50 1.200,00

04.01.02.03 m2  Reperfilat, anivellació i compactació explanada                 

Reperfilat, anivellació i compactació d'explanada amb mitjans mecànics. Inlcou formació de pendents
transversals.

500,00 2,49 1.245,00

04.01.02.04 m3  Excavació terra vegetal                                         

Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins
de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.

2.570,06 2,70 6.939,16

04.01.02.05 m3  Excavació p/rebaix,terreny compacte, retroexcavadora,+càrr      

Excavació per a rebaix  en terreny compacte inclos pedra, realitzada amb retroexcavadora-girotòria
i/o martell piconador i càrrega directa sobre camió

369,51 4,58 1.692,36

04.01.02.06 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

4.996,49 7,51 37.523,64

TOTAL APARTAT 04.01.02 MOVIMENT DE TERRES....................... 53.325,16



PRESSUPOST
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APARTAT 04.01.03 MUR DE CONTENCIÓ                                                
04.01.03.01 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

245,00 6,28 1.538,60

04.01.03.02 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.Seleccionat.g<=25cm,95%PM - Pre

Subministrament, terraplenada i piconatge per a caixa de pav iment amb material Sel·leccionat proce-
dent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM inclòs humec-
tació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments. Inclou aportació de material.

122,50 7,51 919,98

04.01.03.03 m2  Formigó de Neteja                                               

Subministrament i col·locació de capa formigó de neteja de 10 cm de gruix  amb formigó
HM-20/B/20/I anivellat

87,50 8,76 766,50

04.01.03.04 m2  Encofrat amb tauler fusta per a rases i pous                    

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

29,84 18,57 554,13

04.01.03.05 Kg  Armat per a sabata mur de contenció                             

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2. Inclosa la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. El pes unitari per al seu càl-
cul ha de ser el teòric

2.134,83 1,16 2.476,40

04.01.03.06 m3  Formigó/fonaments, HA-35,/B/20 mm abocat bomba                  

Formigó, per a fonaments, HA-35,/B/20 mm, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

32,20 90,87 2.926,01

04.01.03.07 m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.p/mur conten.rect

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic,
per a murs de contenció de base rectilínia, encofrats a dues cares amb una cara v ista, d'una alçària
<= 9 m, per a formigó v ist. Inclou replanteig dels encofrats per assolir unes juntes regulars per a que-
dar v istes.

210,00 19,69 4.134,90

04.01.03.08 kg  Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,h<=6m              

Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corru-
gades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, inclosa la neteja de les armadures, neteja del fons de
l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i
ganxos. El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

1.735,08 1,16 2.012,69

04.01.03.09 m3  Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-30/P/20/IIa,cubilot+tub Tremie    

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie.

31,50 94,90 2.989,35

TOTAL APARTAT 04.01.03 MUR DE CONTENCIÓ........................... 18.318,56
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APARTAT 04.01.04 PAVIMENTACIÓ                                                    
04.01.04.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació del
material al 95%  PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

505,63 15,99 8.085,02

04.01.04.02 m3  Paviment sauló garbellat,95%PM                                  

Paviment de sauló garbellat, compactat al 95%  del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pen-
dents d'escolament. Tot inclòs.

283,75 18,96 5.379,90

TOTAL APARTAT 04.01.04 PAVIMENTACIÓ.................................... 13.464,92
APARTAT 04.01.05 DRENATGE                                                        

04.01.05.01 m   Formació cuneta a cel obert 1.00x0.30m                          

Formació de cuneta en terreny natural, a cel obert, amb mitjans mecànics, de 1.00 metres d'amplada
x 0.30 metres de profunditat.

1.135,00 3,50 3.972,50

04.01.05.02 u   Pou sorrer 0.90x0.90x1,50m amb reixa tipus B-30AD-D400 de Fàbreg

Formació de pou sorrer construït amb  paret de gero de 15cm de gruix , arrebossat i lliscat interior, de
0.90x0.90x1.50m de mides interiors, construit sobre solera de formigó de 10 cm de gruix . Inclòs
marc i reixa construida en fosa model B-30AD-D400, de 2ut de 1,00x0,50m amb forats de
40x40mm. Inclou connexió directe a pou de xarxa de pluv ials amb tub de PE corrugat de doble pa-
ret Ø400mm i protegit amb formigó. Inclou excavació i reblert de terres, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclou material i mà d'obra necessària. Inclosa con-
nexió a canonada ex istent, amb aportació de canonada del diàmetre i material corresponent. Tot in-
clòs completament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

3,00 600,00 1.800,00

04.01.05.03 u   Broc d'entrada-sortida d'aigües pluvials                        

D'obra de fàbrica d'entrada-sortida d'aigües pluv ials, tipus "BOQUILLA" amb solera i aletes prefabri-
cades, per entrada de les aigües pluv ials segons detall. Inclosa connexió a canonada ex istent, amb
aportació de canonada del diàmetre i material corresponent.

5,00 250,00 1.250,00

04.01.05.04 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateixa obra. Inclós pas per
sota escomeses ex istents.

16,20 6,28 101,74

04.01.05.05 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix
fins a 30 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 %  PM.  Inclòs hu-
mectació i el refí i compactació de la caixa per a pav iments i vorera. Inclou aportació de material.

11,96 8,89 106,32

04.01.05.06 m   Tub PEAD ó Polipropilè DN630mm                                  

Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret,  corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'ai-
xafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, prev ist per a una pressió interior de 1kg/cm2,
unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa. Inclou aquesta unitat el sub-
ministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

20,00 50,30 1.006,00

TOTAL APARTAT 04.01.05 DRENATGE............................................ 8.236,56
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APARTAT 04.01.06 SENYALITZACIÓ                                                   
SUBAPARTAT 04.01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

04.01.06.01.01 ut  P.triangular, al.anoditzat, 90cm làm.retrorrefl., RA2 + sup.rect

Subministra i col·locació de placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.Inclòs suport rectangu-
lar de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal for-
ma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

3,00 181,46 544,38

04.01.06.01.02 ut  P.quadr, al.anoditzat, 60x60cm làm.retrorrefl., RA2 + sup. rect 

Subministra i col·locació de placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma
que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui
>=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

1,00 175,96 175,96

04.01.06.01.03 ut  P.circ, al.anoditzat, d=60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect. 

Subministra i col·locació de placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

6,00 165,84 995,04

04.01.06.01.04 ut  P.octogonal,al.anoditzat, 60cm làm. retrorrefl., RA2 + sup. rect

Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport rec-
tangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamentació de for-
migó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la placa
de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

3,00 170,61 511,83

04.01.06.01.05 ut  P.senyal.,al.anoditzat, retrorrefl., RA2 + sup. fusta tractada  

Subministra i col·locació de placa de senyalització vertical de qualsevol tipus per a senyals de tràn-
sit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, de 60x60 cm o de 90 cm de costat, acabada amb là-
mina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament sobre suport de fusta tractada, format per 2
suports verticals de 100x100mm i de 2,50m d'alçada, ancorats 45cm en el terreny i placa de suport
en la seva part superior de 70x70cm formada per llistons de fusta de 0,10x0,05cm. Inclòs fonamen-
tació de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior
de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Segons plànols de
detall i indicacions de la Direcció Facultativa. Totalment col·locada.

2,00 205,94 411,88

04.01.06.01.06 ut  Senyal perill creuament ciclista amb 3 leds reflectors solars,  

Subministra i col·locació de placa triangular de perill creuament ciclista, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament, amb 3 LEDS re-
flectors lluminosos amb funciopnament solar. Inclòs suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
d=100x50mm i 3 mm de gruix , col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de pa-
v iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixa-
ció. Totalment col·locada.

3,00 400,46 1.201,38
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04.01.06.01.07 ut  SiC plafó de direcció 500x225mm RA1 + suport fusta circ. d=100mm

Subministra i col·locació de plafó de direcció per a ruta ciclista, de 500x225mm, d'alumini anoditzat,
acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs suport de fusta de pi
tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de diàmetre, col·locat en fonamentació
de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de la
placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

1,00 220,89 220,89

04.01.06.01.08 ut  SiC 2u.plafó encaminament ciclista 50x13cm + sup.fust.circ.d=100

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament ciclista ciclista, format per 2 unitats de
500x130mm, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànica-
ment. Inclòs suport de fusta de pi tornejada i tractada en autoclau pel sistema Bethell, de 100mm de
diàmetre, col·locat en fonamentació de formigó de 70x70x70cm, de tal forma que entre la superfície
de pav iment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,30m. Incloses peces de
fixació. Totalment col·locada.

1,00 225,94 225,94

04.01.06.01.09 ut  SiC senyal encaminament automòbils 70x25cm + sup. rec.          

Subministra i col·locació de plafó d'encaminament per automòbils, de 700x250mm, en forma de flet-
xa, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament. Inclòs
suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de gruix , col·locat a terra en fonamenta-
ció de formigó de 0,5x0,5x0,5m, de tal forma que entre la superfície de pav iment i el lateral inferior de
la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.

2,00 160,71 321,42

04.01.06.01.10 ut  SiC pilona de fusta, quadrada, h=1000mm, 150x150mm              

Subministrament i col·locació de pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófu-
ga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar en fonamentació de
formigó de 150x150x200mm. Totalment instal·lada.

6,00 90,00 540,00

TOTAL SUBAPARTAT 04.01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL .. 5.148,72

TOTAL APARTAT 04.01.06 SENYALITZACIÓ.................................. 5.148,72



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 04.01.07 BARANES                                                         
04.01.07.01 ml  SiC.Tanca de fusta de pi tractada h=1,4m                        

Subministre i col·locació de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de pro-
teció IV), amb postes verticals de 1,4 m d'alçada i 10 cm de diàmetre cada 2,4 m, clavats al terreny
60 cm, amb tres travessers horitzontals de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer gal-
vanitzat. Inclou formació de fonamentacions de 40x40x40cm. Totalment muntat. Segons plànols de
detall i especificacions de projecte i de la Direcció Facultativa.

850,00 30,00 25.500,00

04.01.07.02 m   Barrera de seguretat tipus BIONA H1AW4                          

Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus Biona, amb separador, tipus BL.ID-H1/C2 de INDUS-
TRIAS DUERO o equivalent. Amb un nivell de contenció >=H1, un índex de severitat A, amplada
de treball W4 i una deflex ió dinàmica 1,2 o superiors, conforme a la Orden Circular 35/2014. Forma-
da per perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, per
a una classe de contenció normal. Totalment instal·lada.

130,00 35,00 4.550,00

TOTAL APARTAT 04.01.07 BARANES.............................................. 30.050,00
APARTAT 04.01.08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

04.01.08.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs canon d'abocament.

3.527,48 2,41 8.501,23

04.01.08.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3.527,48 0,90 3.174,73

TOTAL APARTAT 04.01.08 GESTIÓ DE RESIDUS.......................... 11.675,96

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 SUBTRAM 5.1 - GIV-6741 - Ctra.
S t A d  S l

140.555,93

TOTAL CAPITOL 04 TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME........................................................... 140.555,93
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CAPITOL 05 REPOSICIÓ, CATES I LOCALITZACIÓ SERVEIS                         

05.01 ut  Partida alçada justificar dels treballs de reposició de serveis 

Partida alçada a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents ser-
veis ex istents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa ex is-
tents.

1,00 1.200,00 1.200,00

05.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, te-
lefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, trans-
port a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les ter-
res.

5,00 25,00 125,00

TOTAL CAPITOL 05 REPOSICIÓ, CATES I LOCALITZACIÓ SERVEIS............................................................. 1.325,00



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT                                               

06.01 ut  Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut         

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal (
Guants, casc, ulleres, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeixement mè-
dic,...), elements de protecció col·lectiva ( extintor, lloger plataforma elevadora telescòpica articula-
da,...), equipaments per personal ( farmaciola, lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i reunions
de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i
abalisament.

1,00 3.161,76 3.161,76

TOTAL CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 3.161,76
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CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT                                             

07.01 pa  Control de Qualitat                                             

Partida alçada a justificar de la part destinada a Control de Qualitat.  Inclou: densitats i humitat "in si-
tu" de les rases de serveis, inclós rasa embornals i escomeses.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 3.000,00



PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 AS BUILT                                                        

08.01 ut  Redacció plànols AS BUILT de l'obra                             

Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pav imentació i plantes de totes els ser-
veis realment executats a l'obra. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa.

1,00 800,00 800,00

08.02 ut  Reportatge fotogràfic diari                                     

Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diaria-
ment de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa.

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPITOL 08 AS BUILT.............................................................................................................................. 1.100,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 402.233,71
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 CAPÍTOL V - RESUM PRESSUPOST 

 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST
TR Via Verda Cassà                                              
CAPITOL RESUM EUROS %

1 TRAM 2 - VIA VERDA VERNEDA CARRILET - C_63.......................................................................................... 242.822,70 60,37
-01.01 -SUBTRAM 2.1 - Via Verda Carrilet - Carrer Marina....................................................... 163.560,78
-01.02 -SUBTRAM 2.2 - Carrer Marina - Urb. Mas Cubells ...................................................... 21.304,69
-01.03 -SUBTRAM 2.3 - Urbanització Mas Cubells ................................................................. 4.039,80
-01.04 -SUBTRAM 2.4 - Urb. Mas Cubells - Riera Verneda...................................................... 53.917,43

2 TRAM 3 - CAMÍ SOTA C-63 - VIA CARRILET ................................................................................................... 2.058,44 0,51
-02.01 -MOVIMENT DE TERRES......................................................................................... 361,25
-02.02 -SENYALITZACIÓ.................................................................................................... 1.697,19

3 TRAM 4 - VIA CARRILET - GIV-6741............................................................................................................... 8.209,88 2,04
-03.01 -ENDERROCS......................................................................................................... 61,10
-03.02 -MOVIMENT DE TERRES......................................................................................... 1.781,00
-03.03 -PAVIMENTACIÓ..................................................................................................... 579,76
-03.04 -DRENATGE........................................................................................................... 210,00
-03.05 -SENYALITZACIÓ.................................................................................................... 2.678,02
-03.06 -BARANES.............................................................................................................. 2.900,00

4 TRAM 5 - VIA VERDA GIV-6741 i LÍMIT DE TERME........................................................................................... 140.555,93 34,94
-04.01 -SUBTRAM 5.1 - GIV-6741 - Ctra. Sant Andreu Salou.................................................... 140.555,93

5 REPOSICIÓ, CATES I LOCALITZACIÓ SERVEIS............................................................................................... 1.325,00 0,33
6 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 3.161,76 0,79
7 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 3.000,00 0,75
8 AS BUILT..................................................................................................................................................... 1.100,00 0,27

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 402.233,71
13,00% Despeses Generals....................... 52.290,38
6,00% Benefici industrial.......................... 24.134,02

SUMA DE G.G. y  B.I. 76.424,40

21,00% I.V.A....................................................................... 100.518,20

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 579.176,31

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 579.176,31

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-NOU MIL CENT SETANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Cassà de la Selv a, a octubre 2020.

                                                                El redactor del projecte                                

Xav ier Frigola Mercader                                    

                                                                E.C.C. i P. Núm. 19.014                                   
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 CAPÍTOL VI - RESUM PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
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El pressupost per a coneixement de l’administració és el següent: 

 

RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 402.233,71 €
13% Despeses Generals 52.290,38 €
6% Benefici industrial 24.134,02 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 478.658,11 €
21% IVA 100.518,20 €

SUBTOTAL 579.176,31 €
17049A01000049 7.825,99 €
17049A01000021, 17049A01000047, 17049A01000030 39.930,00 €
17049A01000030 26.620,00 €

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ 653.552,30 €
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