ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST
Banc Patró

Projecte

BANC INFRAESTRUCTURES.CAT OBRA CIVIL 2019
INFRAESTRUCTURES.CAT

ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE L'N‐II AL PK 647+685
AMB EL CAMÍ RAL EL RAVALET I OBRES
COMPLEMENTÀRIES
MATARÓ
LOT 1: OBRA CIVIL
CLAU: PC‐CMB‐17103‐L1

PARTIDES DE BANC AMB DIFERÈNCIES
EABGP768
Descripció abreujada
u

u

Porta acer galv., 2bat.,160x215cm,tub
40x20x1,5mm,planxes llises
g=1mm,,finest.40x20,p.cop,esmalt.,c

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla corredissa, per a un buit de 8 m,
totalment

Descripció
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm
de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de cop,
acabat esmaltat, col∙locada

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
corredissa, per a un buit de 8 m, totalment col∙locada

Preu
2.000,00

461,28

333,58%

G21DU100
Descripció abreujada
m

Demolició cuneta triangular formigó 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix

m

Demolició de cuneta de formigó de qualsevol
tipus, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'

Descripció
Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Demolició de cuneta de formigó de qualsevol tipus,
inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Preu
13,73

13,73

0,00%

G9H3UA25
Descripció abreujada
m2

Mescla bituminosa ultrafina (AUTL), 20‐25 Kg/m2,
inclòs betum+emulsió p/reg adherència

m2

Mescla bituminosa en calent ultrafina (AUTL) i
d'altes prestacions, segons EN 13108‐9, tipus
RUGOFIR

Descripció
Mescla bituminosa en calent ultrafina (AUTL) i d'altes
prestacions, segons prEN 13108‐9, tipus RUGOFIR o
equivalent, amb una dotació total d'entre 20 i 25 kg/m2,
inclòs betum i reg d'adherència amb emulsió de betum
altament modificada (dotació mitja entre 0,8 i 1,2 Kg/m2),
integrat a paviment existent mitjançant estenedora amb
sistema de reg automatitzat

Mescla bituminosa en calent ultrafina (AUTL) i d'altes
prestacions, segons EN 13108‐9, tipus RUGOFIR o
equivalent, amb una dotació total d'entre 20 i 25 kg/m2,
inclòs betum i reg d'adherència amb emulsió de betum
altament modificada (dotació mitja entre 0,8 i 1,2 Kg/m2),
integrat a paviment existent mitjançant estenedora amb
sistema de reg automatitzat, incloent el segellat de les
fissures existents

Preu
4,53

4,17

8,63%

GD53U020
Descripció abreujada
m

Neteja pas salvacunetes i clavegueres de d< 1 m

m

Neteja interior de pas salvacunetes,
clavegueres, i galeries, de qualsevol dimensió,
amb mitjans me

Descripció
Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub
de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Neteja interior de pas salvacunetes, clavegueres, i
galeries, de qualsevol dimensió, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Preu
23,96

23,96

0,00%

GD56U510
Descripció abreujada
m

m

Cuneta triangular d'1 m d'ample i 0,33 m de
fondària, sense revestir, terreny no classif.

Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny

Descripció
Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,50 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Preu
4,34

6,57

51,38%

GD57U615
Descripció abreujada
m

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m x 0,50
m, revest. mín. 15 cm formigó RC 20 N/mm2

m

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,00/0,50 m x
0,50 m, revest. mín. 15 cm formigó RC 20
N/mm2

Descripció
Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,00/0,50 m d'amplada i
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Preu
41,96

46,97

‐10,67%

GDD1U014
Descripció abreujada
u

Pou de registre de Ø= 120 cm i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2

u

Pou de registre de Ø= 120 cm i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 N/mm2

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

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Preu
1.202,79

1.202,79

0,00%

GDK2U010
Descripció abreujada
u

Pericó p/canalització serveis 80x80x125 cm HM20

u

Pericó per a canalització de serveis de
80x80x200 cm de secció interior, amb parets
de 20 cm de grui

Descripció
Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de
secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM‐20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x200 cm de
secció interior, amb parets de 20 cm de gruix i solera de
20 cm de gruix de formigó HA‐30, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Preu
354,95

884,74

149,26%

GHM3U020
Descripció abreujada
u

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic h
= 9,00 m, braç = 1,50 m

u

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 8,00 m d'alçària i 1,50 m de
sortint, a

Descripció
Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica
de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i
porta, col∙locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució
de la fonamentació, gruament, anivellament, instal∙lació
de presa de terra, instal∙lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica
de 8,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i
porta, col∙locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució
de la fonamentació, gruament, anivellament, instal∙lació
de presa de terra, instal∙lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador

Preu
610,69

640,62

‐4,67%

I2RA6580
Descripció abreujada
m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus
barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 170904

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus
barrej. no especials,0,17t/m3,LER 170904

Descripció
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Preu
13,79

17,43

‐20,88%

I2RA8E00
Descripció abreujada
kg

Deposició controlada centre selec.+transf.,residus
barrej. perillosos,LER 170903*

kg

Deposició controlada centre
selec.+transf.,residus barrej. especials,LER
170903*

Descripció
Deposició controlada a centre de selecció i transferència
de residus barrejats perillosos, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de selecció i transferència
de residus barrejats especials, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu
0,12

0,09

‐25,00%

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ
XPA1999C

pa

Partida alçada a justificar servei afectat Gas

Preu

15.078,50

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

15.078,50

2,71

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica de
l'afecció del Gas 201 segons pressupost amb núm.expedient E‐NOR‐
20190011
XPA1999E

pa

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica
de l'afecció d'abastament d'aigua po

Preu

14.604,55

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

14.604,55

2,62

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica de
l'afecció d'abastament d'aigua potable 301 segons pressupost E05‐19
(capítol 01 + el 50% del capitol 03)
H000SSL1

u

Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.

Preu

9.204,98

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

9.204,98

1,65

Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.
GHN3U913

u

Subministrament i col∙locació de lluminària Carandini model
VMAX o similar, amb armadura, acoblamen

Subministrament i col∙locació de lluminària Carandini model VMAX o
similar, amb armadura, acoblament i tapa fabricats en fosa d'alumini
LM6, amb grau de protecció IP66 general (grup òptic i compartiment
elèctric). La lluminària es composa de mòduls tipus chevrón y
òptiques fabricades en PMMA en mòduls de 2x2 per a oferir un grau
de protecció contra impactes IK07. Tancament sense vidre per a un
màxim rendiment. Incorpora una vàlvula anivelladora de pressió que
allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de l'interior.
Driver electrònic per 230V ‐ 240V. Lluminària de 4 chevróns amb un
fluxe lumínic de 15.000 lm i una temperatura de color de 3000 K.
Distribució òptica F4L2 asimètrica frontal intensiva. Fixació lateral
amb acoblament de 60mm apte per columnes de 60mm i 42mm amb
una inclinació de ‐2,5º a 2,5º (SE2). Color de la lluminària Plata
metàl∙lica RAL 9006 (C9). Classe elèctrica Classe I (CI). Driver
programat segons les indicacions del client. Amb sistema addicional
de protecció contra sobretensions transitòries (C‐PROTEC).

Preu

666,87

Amidament

12,00

Import

% sobre
pressupost

8.002,44

1,44

GDG3U906

Preu

m

72,99

Canalització de serveis en calçada amb 2 tubs rígids D 110 mm

Amidament

109,00

Import

% sobre
pressupost

7.955,91

1,43

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
XPA1999F

pa

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica
de l'afecció de clavegueram 401 sego

Preu

6.640,83

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

6.640,83

1,19

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica de
l'afecció de clavegueram 401 segons pressupost E05‐19 (capítol 02 +
el 50% del capitol 03)
XPA1999G

pa

Partida alçada a justificar per a la restitució de les estacions
d'aforament de l'afecció 701

Preu

5.000,00

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

5.000,00

0,90

Partida alçada a justificar per a la restitució de les estacions
d'aforament de l'afecció 701
GHN3U914

u

Subministrament i col∙locació de lluminària Carandini model
VMAX o similar, amb armadura, acoblamen

Subministrament i col∙locació de lluminària Carandini model VMAX o
similar, amb armadura, acoblament i tapa fabricats en fosa d'alumini
LM6, amb grau de protecció IP66 general (grup òptic i compartiment
elèctric). La lluminària es composa de mòduls tipus chevrón y
òptiques fabricades en PMMA en mòduls de 2x2 per a oferir un grau
de protecció contra impactes IK07. Tancament sense vidre per a un
màxim rendiment. Incorpora una vàlvula anivelladora de pressió que
allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de l'interior.
Driver electrònic per 230V ‐ 240V. Lluminària de 6 chevróns amb un
fluxe lumínic de 22.000 lm i una temperatura de color de 3000 K.
Distribució òptica F4L2 asimètrica frontal intensiva. Fixació lateral
amb acoblament de 60mm apte per columnes de 60mm i 42mm amb
una inclinació de ‐2,5º a 2,5º (SE2). Color de la lluminària Plata
metàl∙lica RAL 9006 (C9). Classe elèctrica Classe I (CI). Driver
programat segons les indicacions del client. Amb sistema addicional
de protecció contra sobretensions transitòries (C‐PROTEC).

Preu

876,47

Amidament

5,00

Import

% sobre
pressupost

4.382,35

0,79

J9V1D00J

U

Jornada per determinació de deflexions mitjançant
deflectògraf Lacroix NLT 337

Preu

3.931,55

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

3.931,55

0,71

Jornada per determinació de deflexions mitjançant deflectògraf tipus
Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m, d'un ferm, segons la norma
NLT 337, amb un màxim de 7 Km. de carril i mitjans de senyalització.
Inclou presentació de resultats segons format recollit a la Guia per
l'elaboració desl formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de
ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya.
PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Inventari General
Sistemàtic

Preu

3.897,30

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

3.897,30

0,70

Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Inventari General
Sistemàtic, un cop finalitzada l'obra, segons criteris de la Generalitat
de Catalunya
GHN3U912

u

Subministrament i col∙locació de lluminària Carandini model
VMAX o similar, amb armadura, acoblamen

Preu

531,37

Amidament

7,00

Import

% sobre
pressupost

3.719,59

0,67

Subministrament i col∙locació de lluminària Carandini model VMAX o
similar, amb armadura, acoblament i tapa fabricats en fosa d'alumini
LM6, amb grau de protecció IP66 general (grup òptic i compartiment
elèctric). La lluminària es composa de mòduls tipus chevrón y
òptiques fabricades en PMMA en mòduls de 2x2 per a oferir un grau
de protecció contra impactes IK07. Tancament sense vidre per a un
màxim rendiment. Incorpora una vàlvula anivelladora de pressió que
allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de l'interior.
Driver electrònic per 230V ‐ 240V. Lluminària de 3 chevróns amb un
fluxe lumínic de 12.000 lm i una temperatura de color de 3000 K.
Distribució òptica F4L2 asimètrica frontal intensiva. Fixació lateral
amb acoblament de 60mm apte per columnes de 60mm i 42mm amb
una inclinació de ‐2,5º a 2,5º (SE2). Color de la lluminària Plata
metàl∙lica RAL 9006 (C9). Classe elèctrica Classe I (CI). Driver
programat segons les indicacions del client. Amb sistema addicional
de protecció contra sobretensions transitòries (C‐PROTEC).
G9F1U910

m2

Paviment llambordí formigó de 8 cm gruix i base formigó
g=20 cm

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 20 cm de gruix, llit de morter de 4 cm i totes les
feines adients

Preu

60,35

Amidament

52,00

Import

% sobre
pressupost

3.138,20

0,56

JZ116K02

U

Desplaçament d'equip i personal per assaig Scrim

Preu

3.056,19

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

3.056,19

0,55

Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de
lliscament transversal Scrim d'un paviment. Inclou presentació de
resultats segons format recollit a la Guia per l'elaboració desl formats
tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de ferms a la xarxa de
Generalitat de Catalunya.
PPA0EL01

pa

Partida alçada de abonament íntegre per a la redacció del
projecte de legalització elèctrica d'enllu

Preu

1.500,00

Amidament

2,00

Import

% sobre
pressupost

3.000,00

0,54

Partida alçada de abonament íntegre per a la redacció del projecte de
legalització elèctrica d'enllumenat; visat per un col∙legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal∙lacions. Tot inclòs.
JZ13EK10

U

Lloguer d'equip per assaig Scrim

Preu

2.814,29

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

2.814,29

0,51

Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament
transversal Scrim d'un paviment.
G9E1U990

m2

Refinat i compactació del terreny, i totes les feines adients

Preu

7,57

Amidament

331,60

Import

% sobre
pressupost

2.510,21

0,45

Refinat i compactació del terreny, i totes les feines adients
GD53U099

u

Jornada d'inspecció amb equips de TV en galeries i canonades
de qulasevol dimensió, inclos personal

Jornada d'inspecció amb equips de TV en galeries i canonades de
qulasevol dimensió, inclos personal qualificat per a entrar en espais
confinats, equips especials, informe tècnic, vídeo de la filmació y
còpia a DVD

Preu

1.660,00

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

1.660,00

0,30

G981U904

m

Gual p/vehicles, model 60/62, pedra granítica, cares vistes
flamejades,base formigó H‐20, g:20cm

Preu

105,75

Amidament

15,60

Import

% sobre
pressupost

1.649,70

0,30

Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 20 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat
GDKZU900

u

Cegat de tapa de registre existent, mitjançant llosa de
formigó HA‐30 armada, incloent desmuntatge d

Preu

526,36

Amidament

3,00

Import

% sobre
pressupost

1.579,08

0,28

Cegat de tapa de registre existent, mitjançant llosa de formigó HA‐30
armada, incloent desmuntatge de tapa existent, totatment acabada
JZ13EL10

U

Lloguer d'equip per assaig IRI

Preu

1.498,18

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

1.498,18

0,27

Lloguer d'equip per a realització de l'assaig de determinació de l'índex
de regularitat superficial (IRI) d'un paviment.
GD7JN185

m

Claveguera amb tub de PVC de doble paret, perfil interior llisa
i exterior corrugada, de diàmetre no

Preu

45,46

Amidament

32,00

Import

% sobre
pressupost

1.454,72

0,26

Claveguera amb tub de PVC de doble paret, perfil interior llisa i
exterior corrugada, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa
JZ116L02

U

Desplaçament d'equip i personal per assaig IRI

Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig de
determinació de l'índex de regularitat superficial (IRI) d'un paviment.
Inclou presentació de resultats segons format recollit a la Guia per
l'elaboració desl formats tipus dels fitxers d'auscultació a nivell de
ferms a la xarxa de Generalitat de Catalunya.

Preu

1.294,99

Amidament

1,00

Import

% sobre
pressupost

1.294,99

0,23

GD7JS185

m

Claveguera amb tub de PVC de doble paret, perfil interior llisa
i exterior corrugada, de diàmetre no

Preu

115,14

Amidament

11,00

Import

% sobre
pressupost

1.266,54

0,23

Claveguera amb tub de PVC de doble paret, perfil interior llisa i
exterior corrugada, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa
G21B1900

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tanca metàl∙lica de qualsevol tipus, amb m

Preu

4,63

Amidament

133,00

Import

% sobre
pressupost

615,79

0,11

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca
metàl∙lica de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics i
càrrega sobre camió
G981U924

u

Conj. 2 extr.gual p/vehicles mod.60/62 pedra granítica cares
flamejades base formigó H‐20 g:20cm

Preu

202,93

Amidament

2,00

Import

% sobre
pressupost

405,86

0,07

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 20 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
GD7JE185

m

Claveguera amb tub de PVC de doble paret, perfil interior llisa
i exterior corrugada, de diàmetre no

Preu

10,87

Amidament

35,00

Import

% sobre
pressupost

380,45

0,07

Claveguera amb tub de PVC de doble paret, perfil interior llisa i
exterior corrugada, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa
GD7JC186

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè
HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE‐EN 13476‐3,man

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa

Preu

9,39

Amidament

36,00

Import

% sobre
pressupost

338,04

0,06

GG42V001

Preu

u

15,85

Pica presa terra de 15 mm de diàmetre i 2,00 m de longitud,
inclòs conductor de coure despullat

Amidament

Import

19,00

% sobre
pressupost

301,15

Pica presa terra de 15 mm de diàmetre i 2,00 m de longitud, inclòs
conductor de coure despullat de 35 mm² de connexió amb bàcul i
elements auxiliars. Totalment col∙locada i instal∙lada segons plànols

PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST
Preu
PPA0EL01

pa

Partida alçada de abonament íntegre per a la
redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllu

Amidament

Import

1.500,00

2,00

3.000,00

10.350,00

1,00

10.350,00

3.897,30

1,00

3.897,30

26.500,00

1,00

26.500,00

15.078,50

1,00

15.078,50

14.604,55

1,00

14.604,55

Partida alçada de abonament íntegre per a la redacció del projecte de
legalització elèctrica d'enllumenat; visat per un col∙legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de
PPA0U001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a
l'Inventari General Sistemàtic

Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Inventari General
Sistemàtic, un cop finalitzada l'obra, segons criteris de la Generalitat
de Catalunya
XPA100OC

pa

Partida alçada a justificar per a condic. de murs de
contenció

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs
de contenció
XPA1999C

pa

Partida alçada a justificar servei afectat Gas

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica de
l'afecció del Gas 201 segons pressupost amb núm.expedient E‐NOR‐
20190011
XPA1999E

pa

Partida alçada a justificar per a l'execució de
l'obra mecànica de l'afecció d'abastament d'aigua
po

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica de
l'afecció d'abastament d'aigua potable 301 segons pressupost E05‐19
(capítol 01 + el 50% del capitol 03)

0,05

XPA1999F

pa

Partida alçada a justificar per a l'execució de
l'obra mecànica de l'afecció de clavegueram 401
sego

6.640,83

1,00

6.640,83

5.000,00

1,00

5.000,00

5.568,12

1,00

5.568,12

Partida alçada a justificar per a l'execució de l'obra mecànica de
l'afecció de clavegueram 401 segons pressupost E05‐19 (capítol 02 +
el 50% del capitol 03)
XPA1999G

pa

Partida alçada a justificar per a la restitució de les
estacions d'aforament de l'afecció 701

Partida alçada a justificar per a la restitució de les estacions
d'aforament de l'afecció 701
XPA900AC

pa

Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural

Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986

