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OBRA PRESSUPOST  AB01324-201001

CAPÍTOL ILLA DE 5 UNITATS01

SOTCAPITOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport a
abocador autoritzat. (P - 2)

391,6004,87 1.907,09

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 7)

2.705,6003,67 9.929,55

3 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. (P - 5)

979,0005,04 4.934,16

4 G2221Q31 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en tota classe de terrany, inclòs roca dura, amb
mitjans mecànics, incloses zones a mà per a conservació de
serveis existents, càrrega mecànica del material excavat i
transport a abocador autoritzat. (P - 8)

7.209,00060,99 439.676,91

5 G2266312 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de
100 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 9)

323,07013,54 4.374,37

6 G2281233 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 10)

538,45011,97 6.445,25

7 G2422131 m3 Transport de material procedent de tot tipus d'excavació, inclòs
de roca, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics i
transport a abocador autoritzat. (P - 11)

5.384,5005,08 27.353,26

8 G2A15000 m3 Subministrament de formigó pobre per al reomplert entre
arquetes de formigó i terres laterals. (P - 12)

498,40052,64 26.235,78

9 K1A8U002 u Realització de 2 cales transversals mitjançant procediment
manual (o si és possible mitjançant petites màquines que no facin
malbé les posibles instal-lacions soterrades). (P - 21)

174,000318,44 55.408,56

10 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador, càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
(P - 6)

2.759,0003,75 10.346,25

SOTCAPITOLTOTAL 01.01.01 586.611,18

OBRA PRESSUPOST  AB01324-201001

CAPÍTOL ILLA DE 5 UNITATS01

SOTCAPITOL OBRA CIVIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G93824A1 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM III/B/32,5 N i
inhibidor d'adormiment, col.locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM. Inclòs malla electrosoldada per a base
del foso. (P - 14)

489,500107,88 52.807,26

2 G93AD213 u Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa
G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 97 % de l'assaig marshall (P - 16)

89,000153,19 13.633,91

3 G96515D9 m Vorada recta de peces de formigó, granet o altres, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe

1.370,60028,85 39.541,81
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b (P - 17)

4 G9E1D305 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu mitjà, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 18)

704,88024,24 17.086,29

5 G9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 19)

2.367,4004,57 10.819,02

6 G9372110 m3 Replè de formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM ll/B-L
32,5 N additiu inclusor d'aire, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm. col�locat amb estenedora. Per a omplir
els laterals del caixeto prefabricat. (P - 13)

122,82064,28 7.894,87

7 G938U500 u Caixó prefabricat de formigó amb forma de paral�lelepípede,
mides aproximades de: 1,80x1,80x2,00 m. Anelles laterals per a
facilitar la col�locació a l'illa. Marc galvanitzat a la part superior pel
tancament amb la plataforma terrestre. (P - 15)

435,000840,33 365.543,55

SOTCAPITOLTOTAL 01.01.02 507.326,71

OBRA PRESSUPOST  AB01324-201001

CAPÍTOL ILLA DE 5 UNITATS01

SOTCAPITOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1A8U010 u Investigació del contingut del subsòl mitjançant sensors, per a la
localització de serveis amb la utilització del sistema GSSI
SIR-3000, sobre una superficie aproximada de 10,50 x 2,30 m.
fins a una abast vertical de 3 m de fondaria. Abocament de les
dades i esquema de la posició vertical i horitzontal dels serveis.
Illa de 5 contenidors. (P - 23)

87,000848,57 73.825,59

2 K1A8U004 u Previssió de la possible intevenció arqueològica segons els
resultas de l'excavació prèvia: inclòu presencia i control
arqueològic municipal en totes les ubicacions. (P - 22)

87,0001.225,55 106.622,85

3 0601U001 u Desviació instal-lacions dels diferents serveis que puguin quedar
afectats per l'execució de l'obra ( Fecsa-Endesa, Telefónica, Gas
Natural, Ematsa i Ajuntament).
 (P - 1)

87,0001.803,03 156.863,61

4 FHT1U903 u Partida a justificar en obra. (el 4% del pressupost
aproximadament) (P - 3)

1,000100.000,00 100.000,00

5 K1A8U001 u Donar compliment al Decret 196/1992, i extensiu a la resta de les
instal-lacions, investigant el contingut del subsòl mitjançant eines,
aparells o màquines adequades, per a poder preveure la
localització dels serveis que puguin ser afectats per les obres.
Posteriorment contactar amb totes les companyies propietaries
de la xarxa pública (Fecsa-Endesa (energia electrica),
Telefonica-Localret (comunicacions), Gas Natural (gas
canalitzat), Ematsa i Ajuntament (aigua) i SSTT.Mpals
(enllumenat públic i clavegueram), demanant tota la informació
de que disposin.
Totes aquestes gestions es realitzaran previament a l'inici de
l'obra. (P - 20)

87,000827,16 71.962,92

SOTCAPITOLTOTAL 01.01.03 509.274,97
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OBRA PRESSUPOST  AB01324-201001

CAPÍTOL ILLA DE 6 UNITATS02

SOTCAPITOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador, càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
(P - 6)

537,6003,75 2.016,00

2 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport a
abocador autoritzat. (P - 2)

79,2004,87 385,70

3 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 7)

489,0003,67 1.794,63

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat. (P - 5)

198,0005,04 997,92

5 G2221Q31 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en tota classe de terrany, inclòs roca dura, amb
mitjans mecànics, incloses zones a mà per a conservació de
serveis existents, càrrega mecànica del material excavat i
transport a abocador autoritzat. (P - 8)

1.606,50060,99 97.980,44

6 G2266312 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de
100 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 9)

65,34013,54 884,70

7 G2281233 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 10)

108,90011,97 1.303,53

8 G2422131 m3 Transport de material procedent de tot tipus d'excavació, inclòs
de roca, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics i
transport a abocador autoritzat. (P - 11)

1.089,0005,08 5.532,12

9 G2A15000 m3 Subministrament de formigó pobre per al reomplert entre
arquetes de formigó i terres laterals. (P - 12)

102,00052,64 5.369,28

10 K1A8U002 u Realització de 2 cales transversals mitjançant procediment
manual (o si és possible mitjançant petites màquines que no facin
malbé les posibles instal-lacions soterrades). (P - 21)

34,000318,44 10.826,96

SOTCAPITOLTOTAL 01.02.01 127.091,28

OBRA PRESSUPOST  AB01324-201001

CAPÍTOL ILLA DE 6 UNITATS02

SOTCAPITOL OBRA CIVIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G93824A1 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM III/B/32,5 N i
inhibidor d'adormiment, col.locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM. Inclòs malla electrosoldada per a base
del foso. (P - 14)

97,500107,88 10.518,30

2 G93AD213 u Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa
G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 97 % de l'assaig marshall (P - 16)

15,000153,19 2.297,85

3 G96515D9 m Vorada recta de peces de formigó, granet o altres, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe

264,00028,85 7.616,40
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b (P - 17)

4 G9E1D305 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu mitjà, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 18)

145,20024,24 3.519,65

5 G9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a
una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 19)

471,6004,57 2.155,21

6 G9372110 m3 Replè de formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM ll/B-L
32,5 N additiu inclusor d'aire, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 40 mm. col�locat amb estenedora. Per a omplir
els laterals del caixeto prefabricat. (P - 13)

25,20064,28 1.619,86

7 G938U500 u Caixó prefabricat de formigó amb forma de paral�lelepípede,
mides aproximades de: 1,80x1,80x2,00 m. Anelles laterals per a
facilitar la col�locació a l'illa. Marc galvanitzat a la part superior pel
tancament amb la plataforma terrestre. (P - 15)

102,000840,33 85.713,66

SOTCAPITOLTOTAL 01.02.02 113.440,93

OBRA PRESSUPOST  AB01324-201001

CAPÍTOL ILLA DE 6 UNITATS02

SOTCAPITOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1A8U011 u Investigació del contingut del subsòl mitjançant sensors, per a la
localització de serveis amb la utilització del sistema GSSI
SIR-3000, sobre una superficie aproximada de 13,50 x 2,30 m.
fins a una abast vertical de 3 m de fondaria. Abocament de les
dades i esquema de la posició vertical i horitzontal dels serveis.
Illa de 6 contenidors. (P - 24)

17,0001.010,00 17.170,00

2 K1A8U004 u Previssió de la possible intevenció arqueològica segons els
resultas de l'excavació prèvia: inclòu presencia i control
arqueològic municipal en totes les ubicacions. (P - 22)

17,0001.225,55 20.834,35

3 0601U001 u Desviació instal-lacions dels diferents serveis que puguin quedar
afectats per l'execució de l'obra ( Fecsa-Endesa, Telefónica, Gas
Natural, Ematsa i Ajuntament).
 (P - 1)

17,0001.803,03 30.651,51

4 FHT1U904 u Partida a justificar en obra. (el 4% del pressupost
aproximadament) (P - 4)

1,00050.000,00 50.000,00

5 K1A8U001 u Donar compliment al Decret 196/1992, i extensiu a la resta de les
instal-lacions, investigant el contingut del subsòl mitjançant eines,
aparells o màquines adequades, per a poder preveure la
localització dels serveis que puguin ser afectats per les obres.
Posteriorment contactar amb totes les companyies propietaries
de la xarxa pública (Fecsa-Endesa (energia electrica),
Telefonica-Localret (comunicacions), Gas Natural (gas
canalitzat), Ematsa i Ajuntament (aigua) i SSTT.Mpals
(enllumenat públic i clavegueram), demanant tota la informació
de que disposin.
Totes aquestes gestions es realitzaran previament a l'inici de
l'obra. (P - 20)

17,000827,16 14.061,72

SOTCAPITOLTOTAL 01.02.03 132.717,58

Euro


