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Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

1 G21B1002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.693,000 1.693,000

TOTAL AMIDAMENT 1.693,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G214U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.660,000 3.660,000

TOTAL AMIDAMENT 3.660,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

3 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15.901,000 15.901,000

TOTAL AMIDAMENT 15.901,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm4 G219U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 68,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

5 G219U202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 136,000 136,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

6 G21B3002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

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

7 G21H0002
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Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 G219U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 506,000 506,000

TOTAL AMIDAMENT 506,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 86.429,800 86.429,800

TOTAL AMIDAMENT 86.429,800

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PK m3

C#*D#*E#*F#2 0+000 a 0+760 1.981,300 1.981,300

C#*D#*E#*F#3 2+120 a 3+460 5.346,800 5.346,800

C#*D#*E#*F#4 3+560 a 3+750 805,200 805,200

C#*D#*E#*F#5 Tram camí 1 1.032,400 1.032,400

C#*D#*E#*F#6 Tram camí 2 219,700 219,700

TOTAL AMIDAMENT 9.385,400

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 3

C1 PK m3

C#*D#*E#*F#2 0+000 a 0+760 29.259,000 29.259,000

C#*D#*E#*F#3 2+120 a 3+460 44.752,000 44.752,000

C#*D#*E#*F#4 3+560 a 3+750 2.314,000 2.314,000

C#*D#*E#*F#5 Tram camí 1 5.346,900 5.346,900

C#*D#*E#*F#6 Tram camí 2 1.137,600 1.137,600

TOTAL AMIDAMENT 82.809,500

m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a
les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la
Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G22BU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.268,000 4.268,000

TOTAL AMIDAMENT 4.268,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

1 G2240002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.256,000 5.256,000

C#*D#*E#*F#2 2.189,000 2.189,000

C#*D#*E#*F#3 459,000 459,000

TOTAL AMIDAMENT 7.904,000

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PK m3

C#*D#*E#*F#2 0+000 a 0+760 10.436,200 10.436,200

C#*D#*E#*F#3 2+120 a 3+460 23.228,200 23.228,200

C#*D#*E#*F#4 3+560 a 3+750 5.401,200 5.401,200

C#*D#*E#*F#5 camí 1 21.613,600 21.613,600

C#*D#*E#*F#6 camí 2 4.598,630 4.598,630

C#*D#*E#*F#7 enllaç final 20.000,000 20.000,000

TOTAL AMIDAMENT 85.277,830

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESPLANADATITOL 3 04
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Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 4

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

1 G227U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Espessor Ample

C#*D#*E#*F#2 2.290,000 1,000 23,000 52.670,000

TOTAL AMIDAMENT 52.670,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
TUNELCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de túnel a secció completa1 XPA1JD01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.480,000 2.480,000

TOTAL AMIDAMENT 2.480,000

m Sosteniments2 XPA1JD02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.480,000 2.480,000

TOTAL AMIDAMENT 2.480,000

un Embroncament per a túnel3 XPA1JD03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Revestiment, impermeabilitzció i drenatge4 XPA1JD04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.480,000 2.480,000

TOTAL AMIDAMENT 2.480,000

m Solera i paviments5 XPA1JD05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.480,000 2.480,000

TOTAL AMIDAMENT 2.480,000

Euro



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 5

m Instal�lacions, inclòs l'enllumenat, la ventilació, l'electricitat, el sistema de control, la detecció d'incendis, l'evacuació i les
sortides d'emergència

6 XPA1JD06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.480,000 2.480,000

TOTAL AMIDAMENT 2.480,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 04
LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD57U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PK Longitud

C#*D#*E#*F#2 3+310 141,000 141,000

C#*D#*E#*F#3 3+330 73,000 73,000

C#*D#*E#*F#4 74,000 74,000

C#*D#*E#*F#5 3+350 164,000 164,000

C#*D#*E#*F#6 51,000 51,000

C#*D#*E#*F#7 3+550 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 117,000 117,000

C#*D#*E#*F#9 69,000 69,000

TOTAL AMIDAMENT 701,000

m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

2 GD57U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PK Longitud

C#*D#*E#*F#2 0+570 178,000 178,000

C#*D#*E#*F#3 0+600 158,000 158,000

C#*D#*E#*F#4 2+210 41,000 41,000

C#*D#*E#*F#5 enllaç intermig 86,000 86,000

C#*D#*E#*F#6 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#7 2+280 141,000 141,000

C#*D#*E#*F#8 156,000 156,000

C#*D#*E#*F#9 2+430 47,000 47,000

C#*D#*E#*F#10 73,000 73,000

C#*D#*E#*F#11 2+540 146,000 146,000

C#*D#*E#*F#12 2+570 89,000 89,000

C#*D#*E#*F#13 2+760 280,000 280,000
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Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#14 camí1 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#15 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 1.816,000

m 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 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

3 GD57U615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 PK Longitud

C#*D#*E#*F#2 Enllaç inicial 159,000 159,000

C#*D#*E#*F#3 63,000 63,000

C#*D#*E#*F#4 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#5 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#6 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#7 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 0+000 760,000 760,000

C#*D#*E#*F#9 570,000 570,000

C#*D#*E#*F#10 2+120 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#11 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#12 Enllaç intermig 59,000 59,000

C#*D#*E#*F#13 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#14 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#15 171,000 171,000

C#*D#*E#*F#16 2+280 69,000 69,000

C#*D#*E#*F#17 2+440 79,000 79,000

C#*D#*E#*F#18 2+490 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#19 2+510 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#20 2+530 88,000 88,000

C#*D#*E#*F#21 2+600 228,000 228,000

C#*D#*E#*F#22 2+670 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#23 2+690 149,000 149,000

C#*D#*E#*F#24 2+750 540,000 540,000

C#*D#*E#*F#25 2+900 580,000 580,000

C#*D#*E#*F#26 157,000 157,000

C#*D#*E#*F#27 3+310 142,000 142,000

C#*D#*E#*F#28 3+330 217,000 217,000

C#*D#*E#*F#29 3+530 209,000 209,000

C#*D#*E#*F#30 3+540 198,000 198,000

C#*D#*E#*F#31 3+590 153,000 153,000

C#*D#*E#*F#32 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#33 camí 1 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#34 740,000 740,000

C#*D#*E#*F#35 740,000 740,000

C#*D#*E#*F#36 camí 2 212,000 212,000

Euro



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#37 202,000 202,000

TOTAL AMIDAMENT 7.018,000

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

4 GD5AU120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TTR-10 701,000 701,000

C#*D#*E#*F#2 TTR-20 1.816,000 1.816,000

TOTAL AMIDAMENT 2.517,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

5 GD5GU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 04
TRANSVERSALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb prisma de formigó armat de 200x200 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig prisma amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

1 GD78U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Nom OD Longitud

C#*D#*E#*F#2 OD1 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 OD2 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#4 OD3 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#5 OD4 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#6 OD4 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#7 OD6 33,000 33,000

C#*D#*E#*F#8 OD entrada tunel 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

m Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

2 GD78U150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Nom OD Longitud

C#*D#*E#*F#2 Rotonda inicial 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 Rotonda intermitja 19,000 19,000

Euro



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#4 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
OBRES DE FABRICACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Viaducte amb tauler mixt d'acer estructural i llosa de formigó armat, totalment acabat1 XPA1JD07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 viaducte riera de riudaura 120,000 24,500 2.940,000

C#*D#*E#*F#3 viaducte enllaç final 120,000 24,500 2.940,000

TOTAL AMIDAMENT 5.880,000

m2 Suplement per fonamentació profunda de viaductes2 XPA1JD08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Ample

C#*D#*E#*F#2 viaducte riera de riudaura 120,000 24,500 2.940,000

TOTAL AMIDAMENT 2.940,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
AFERMATSCAPÍTOL 06
TRONC PRINCIPAL I CAMINSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb
una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

1 G9K2U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 87.168,700 87.168,700

TOTAL AMIDAMENT 87.168,700

m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G935U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Gruix

C#*D#*E#*F#2 87.168,700 0,200 17.433,740

TOTAL AMIDAMENT 17.433,740

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou3 G9J1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#1 87.168,700 87.168,700

TOTAL AMIDAMENT 87.168,700

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

4 G9H1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Densitat Gruix

C#*D#*E#*F#2 87.168,700 2,300 0,100 20.048,801

TOTAL AMIDAMENT 20.048,801

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U122

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 m2 Densitat Gruix

C#*D#*E#*F#2 87.168,700 2,300 0,070 14.034,161

TOTAL AMIDAMENT 14.034,161

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou6 G9J1U330

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 87.168,700 87.168,700

TOTAL AMIDAMENT 87.168,700

m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2

7 G9H3U260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 m2 Densitat Gruix

C#*D#*E#*F#2 87.168,700 2,300 0,030 6.014,640

TOTAL AMIDAMENT 6.014,640

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
AFERMATSCAPÍTOL 06
ROTONDES I ILLETESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

1 G9650020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 916,000 916,000

TOTAL AMIDAMENT 916,000

Euro



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 10

m2 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 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

2 G9F1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 780,000

m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

3 G9GA0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 277,000 277,000

TOTAL AMIDAMENT 277,000

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

4 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.335,000 1.335,000

TOTAL AMIDAMENT 1.335,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

5 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6.675,000 6.675,000

TOTAL AMIDAMENT 6.675,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
AFERMATSCAPÍTOL 06
VIADUCTESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

1 G9GA0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 m2 Gruix

C#*D#*E#*F#2 4.620,000 0,150 693,000

TOTAL AMIDAMENT 693,000

m3 Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

2 G9GA0032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 m2 Gruix

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#2 4.620,000 0,250 1.155,000

TOTAL AMIDAMENT 1.155,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou3 G9J1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.620,000 4.620,000

TOTAL AMIDAMENT 4.620,000

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U612

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 m2 Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 4.620,000 0,050 2,300 531,300

TOTAL AMIDAMENT 531,300

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIOCAPÍTOL 07
HORITZONTALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Unitats

C#*D#*E#*F#2 Tronc Principal 3.750,000 2,000 7.500,000

C#*D#*E#*F#3 camí 1 900,000 1,000 900,000

C#*D#*E#*F#4 camí 2 200,000 1,000 200,000

C#*D#*E#*F#5 rotonda 1 257,000 1,000 257,000

C#*D#*E#*F#6 rotonda 2 257,000 1,000 257,000

C#*D#*E#*F#7 enllaç final can tresserras 250,000 1,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 9.364,000

m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Tronc principal 3.750,000 2,000 7.500,000

C#*D#*E#*F#3 rotonda 1 232,000 1,000 232,000

C#*D#*E#*F#4 rotonda 2 232,000 1,000 232,000

C#*D#*E#*F#5 enllaç final can tresserras 590,000 1,000 590,000

C#*D#*E#*F#6 ramals enllaç 1.908,000 1,000 1.908,000

TOTAL AMIDAMENT 10.462,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 12

m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Tronc principal 3.750,000 2,000 7.500,000

C#*D#*E#*F#3 camí 1 900,000 2,000 1.800,000

C#*D#*E#*F#4 camí 2 200,000 2,000 400,000

C#*D#*E#*F#5 rotonda 1 156,000 1,000 156,000

C#*D#*E#*F#6 rotonda 2 156,000 1,000 156,000

C#*D#*E#*F#7 enllaç final 200,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 10.212,000

m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

4 GBA1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Enllaç final 560,000 560,000

TOTAL AMIDAMENT 560,000

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5 GBA1U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 1 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 Rotonda 2 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç final 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 103,000

m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

6 GBA31001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats m2 Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Cediu el pas 18,000 3,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 Fletxes 26,000 2,500 65,000

TOTAL AMIDAMENT 119,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIOCAPÍTOL 07
VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 13

u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

1 GBB1U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

2 GBB1U103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada

3 GBB1U144

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

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

4 GBB1U152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

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

5 GBB1U154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Alçada Unitats Total

C#*D#*E#*F#2 Placa tipus S-200 2,500 1,500 8,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Placa tipus S-351 1,850 1,150 1,000 2,128

C#*D#*E#*F#4 Placa tipus S-225 3,500 1,500 1,000 5,250

TOTAL AMIDAMENT 37,378

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes,
inclòs fonamentació i col�locació

6 GBBZU003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 72,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 14

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en autovies i
autopistes, inclòs fonamentació i col�locació

7 GBBZU007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de rètols de senyalització, amb
carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntada, inclòs fonamentació

8 GBBZU012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIOCAPÍTOL 07
BARRERES SEGURETATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una
cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

1 GB2CU060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.000,000 5.000,000

TOTAL AMIDAMENT 5.000,000

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

2 GB2AU503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.800,000 5.800,000

TOTAL AMIDAMENT 5.800,000

u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col�locat

3 GB2AU584

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons l'annex 13 de la memòria del present projecte1 XPA1JD09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
OBRES COMPLEMENTARIESCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal1 G22TU102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Longitud Total

C#*D#*E#*F#2 rotonda inicial 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#3 0+270 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 0+530 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 2+270 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 2+750 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#7 3+000 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 293,000

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir2 G9L1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 rotonda inicial 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#3 0+270 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 0+530 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#5 2+270 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 2+750 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#7 3+000 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 293,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob1 GR3PU060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.149,600 4.149,600

TOTAL AMIDAMENT 4.149,600

Euro
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u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal�lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

2 GR66U204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació
de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

3 GR61U307

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior tapat del
escocell

4 GR6PU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

5 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.149,600 4.149,600

TOTAL AMIDAMENT 4.149,600

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

6 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20.747,900 20.747,900

TOTAL AMIDAMENT 20.747,900

m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m
d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

7 GRK0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRECAPÍTOL 11

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 PPA0U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-4980OBRA 01
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19862 XPA900AC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus3 XPA000GR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €52,20m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 1

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €4,70mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €3,80mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 4

(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €0,35m2G219U202 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la
superfície

P- 5

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €3,50mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

P- 6

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 7

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €61,84uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €7,65m3G221U020 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 11

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €2,78m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 13

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,47m2G22BU010 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals,
incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les
operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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 €0,34m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €16,89mG22TU102 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal

P- 16

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €38,98m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 17

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €28,98mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col�locada

P- 18

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €49,63m2G9F1U010 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 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 19

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €100,30m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

P- 20

(CENT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €119,48m3G9GA0032 Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 21

(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 22

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €33,48tG9H1U122 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 23

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €35,77tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 24

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €3,04m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 25

(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 26
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 27
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €0,97m2G9K2U020 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant

P- 28

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €59,68mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir

P- 29

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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 €34,75mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 30

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €716,47uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col�locat

P- 31

(SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €50,27mGB2CU060 Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment
acabada

P- 32

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €0,51mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 33

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €0,59mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 34

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €0,75mGBA1U030 Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 35

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €1,11mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 36

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €1,57mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 37

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 38

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €231,90uGBB1U103 Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 39

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €185,10uGBB1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 40

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €212,38uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 41

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €236,69m2GBB1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 42

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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 €177,45m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 43

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €62,11uGBBZU003 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit
en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col�locació

P- 44

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €115,53uGBBZU007 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit
en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col�locació

P- 45

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €12.046,31uGBBZU012 Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de rètols de
senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols,
totalment muntada, inclòs fonamentació

P- 46

(DOTZE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €21,77mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 47

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €30,20mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 48

(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €43,97mGD57U615 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 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 49

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €15,03mGD5AU120 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º
a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió

P- 50

(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €40,71mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 51

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €457,08mGD78U150 Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 52

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €726,22mGD78U200 Canalització amb prisma de formigó armat de 200x200 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig prisma amb formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 53

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €2,90m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 54

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €2,10m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 55

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €59,30uGR61U307 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal�lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 56

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €19,75uGR66U204 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 57

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €102,45uGR6PU001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i
posterior tapat del escocell

P- 58

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €1,12m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 59

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €51,35m2GRK0003 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

P- 60

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €150.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 61

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

 €5.483,00mXPA1JD01 Excavació de túnel a secció completaP- 62
(CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS)

 €3.574,00mXPA1JD02 SostenimentsP- 63
(TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)

 €340,00unXPA1JD03 Embroncament per a túnelP- 64
(TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

 €2.840,00mXPA1JD04 Revestiment, impermeabilitzció i drenatgeP- 65
(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)

 €580,00mXPA1JD05 Solera i pavimentsP- 66
(CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

 €6.245,00mXPA1JD06 Instal�lacions, inclòs l'enllumenat, la ventilació, l'electricitat, el sistema de control, la detecció
d'incendis, l'evacuació i les sortides d'emergència

P- 67

(SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

 €1.300,00m2XPA1JD07 Viaducte amb tauler mixt d'acer estructural i llosa de formigó armat, totalment acabatP- 68
(MIL TRES-CENTS EUROS)

 €80,00m2XPA1JD08 Suplement per fonamentació profunda de viaductesP- 69
(VUITANTA EUROS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €52,20

Altres conceptes 52,20 €

mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €4,70

Altres conceptes 4,70 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3  €4,75

Altres conceptes 4,75 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 4  €3,80

Altres conceptes 3,80 €

m2G219U202 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

P- 5  €0,35

Altres conceptes 0,35 €

mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl�lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports

P- 6  €3,50

Altres conceptes 3,50 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 7  €36,44

Altres conceptes 36,44 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8  €61,84

Altres conceptes 61,84 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 9  €2,59

Altres conceptes 2,59 €

m3G221U020 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 10  €7,65

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €2,77200
Altres conceptes 4,88 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 11  €0,76

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 0,71 €



Projecte Constructiu de la Variant d´Olot Nord

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 12  €1,36

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,31 €

m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 13  €2,78

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU102 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia

obra
 €1,16400

Altres conceptes 1,57 €

m2G22BU010 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els
materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons
indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14  €4,47

B0DZU007 Part proporcional de material auxiliar  €0,23000
Altres conceptes 4,24 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15  €0,34

Altres conceptes 0,34 €

mG22TU102 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat
sobre el perfil longitudinal

P- 16  €16,89

B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €1,11222
Altres conceptes 15,78 €

m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 17  €38,98

B0111000 Aigua  €0,15150
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a

granel
 €7,45440

Altres conceptes 14,38 €

mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada

P- 18  €28,98

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN  €8,02200

Altres conceptes 12,41 €
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m2G9F1U010 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 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 19  €49,63

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 29,87 €

m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 20  €100,30

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

B0A3UC10 Clau acer  €0,30250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,15000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000

Altres conceptes 20,11 €

m3G9GA0032 Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients

P- 21  €119,48

B060UU03 Formigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb 375 kg/m3 de ciment
CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs transport a l'obra

 €86,45700

B0813U01 Additiu superfluidificant per a formigó  €1,71000
B0DZ1021 Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb

clavilles
 €10,01000

Altres conceptes 21,30 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 22  €33,43

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,62000

Altres conceptes 8,81 €

tG9H1U122 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 23  €33,48

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 8,81 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 24  €35,77

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €26,21000

Altres conceptes 9,56 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 25  €3,04

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

 €1,79640

Altres conceptes 1,24 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 26  €0,39

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,21000
Altres conceptes 0,18 €
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m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 27  €0,46

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Altres conceptes 0,18 €

m2G9K2U020 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2
de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

P- 28  €0,97

B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments  €0,27258
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,17500

Altres conceptes 0,52 €

mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de
tot-u artificial i cuneta sense revestir

P- 29  €59,68

B0111000 Aigua  €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Altres conceptes 40,93 €

mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 30  €34,75

BBM2U503 Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €24,76000

Altres conceptes 9,99 €

uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col�locat

P- 31  €716,47

BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl�lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

 €442,60000

Altres conceptes 273,87 €

mGB2CU060 Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a
(New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

P- 32  €50,27

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €17,26200

B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €4,36800
B0DZA000 Desencofrant  €0,22700

Altres conceptes 28,41 €

mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 33  €0,51

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368

Altres conceptes 0,26 €

mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 34  €0,59
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B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,30645
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,06552

Altres conceptes 0,22 €

mGBA1U030 Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 35  €0,75

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,40860
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,08736

Altres conceptes 0,25 €

mGBA1U040 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 36  €1,11

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,61290
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,13104

Altres conceptes 0,37 €

mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 37  €1,57

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,81720
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,17472

Altres conceptes 0,58 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 38  €11,69

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 9,21 €

uGBB1U103 Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 39  €231,90

BBM1U103 Placa triangular de 175 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €200,09000

Altres conceptes 31,81 €

uGBB1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 40  €185,10

BBM1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €158,97000

Altres conceptes 26,13 €

uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 41  €212,38

BBM1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

 €181,50000

Altres conceptes 30,88 €
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m2GBB1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 42  €236,69

BBM1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €205,43000

Altres conceptes 31,26 €

m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

P- 43  €177,45

BBM1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements de fixació al
suport

 €154,37000

Altres conceptes 23,08 €

uGBBZU003 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col�locació

P- 44  €62,11

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €8,19000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €30,59000
Altres conceptes 23,33 €

uGBBZU007 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col�locació

P- 45  €115,53

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €11,26125

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €74,32000
Altres conceptes 29,95 €

uGBBZU012 Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a
suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat
en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntada, inclòs
fonamentació

P- 46  €12.046,31

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €54,60000

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €675,13600

B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €504,66000
BBMZ0022 Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a

suport de rètols de senyalització, amb carcassa i platines d'unions de perfils
de tipus i secció segons plànols, inclosa placa d'ancoratge amb perns
roscats, contraplaca i platabandes rigiditzadores, tots els elements d'acer
galvanitzat en calent, inclòs transport a l'obra

 €7.939,70000

Altres conceptes 2.872,21 €

mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 47  €21,77

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €13,65000

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02486
B0A3UC10 Clau acer  €0,06050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28681
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B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,25200
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540

Altres conceptes 7,45 €

mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 48  €30,20

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €19,11000

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,05650
B0A3UC10 Clau acer  €0,09075
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,32250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,55440
B0DZA000 Desencofrant  €0,07945

Altres conceptes 9,99 €

mGD57U615 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 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 49  €43,97

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €23,88750

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,33900
B0A3UC10 Clau acer  €0,12100
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,49450
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,47880
B0DZA000 Desencofrant  €0,09080

Altres conceptes 18,56 €

mGD5AU120 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat
parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

P- 50  €15,03

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €3,41250

BD5AU200 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un arc de
108º a 220º, per a drenatge

 €9,00220

Altres conceptes 2,62 €

mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 51  €40,71

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,77750

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

40x13 cm interiors mínim
 €25,59900

Altres conceptes 9,97 €

mGD78U150 Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 52  €457,08

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €126,26250

B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,30000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €3,27600
B0DZA000 Desencofrant  €0,34050
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BFG1U315 Tub de formigó armat prefabricat de DN 150 cm, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

 €216,61740

Altres conceptes 105,86 €

mGD78U200 Canalització amb prisma de formigó armat de 200x200 cm, classe III segons
norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig prisma amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 53  €726,22

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €217,03500

B0A3UC10 Clau acer  €0,54450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €6,02000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €4,28400
B0DZA000 Desencofrant  €0,56750
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €339,02760

Altres conceptes 158,74 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 54  €2,90

Altres conceptes 2,90 €

m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 55  €2,10

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,09390
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,78000

Altres conceptes 1,23 €

uGR61U307 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 16/18, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 56  €59,30

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,22512

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,27560
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,17200
BR471107 Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o

Salix alba, de perímetre de tronc 16/18 a arrel nua 
 €30,81000

BR822003 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €4,48000

Altres conceptes 23,34 €

uGR66U204 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

P- 57  €19,75

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,11256

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,13780
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,11180
BR4A2004 Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de

60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L
 €9,68000
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BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €1,29000

Altres conceptes 8,42 €

uGR6PU001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada
d'escocell i paviments i posterior tapat del escocell

P- 58  €102,45

Sense descomposició 102,45 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 59  €1,12

B0111000 Aigua  €0,01818
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,46 €

m2GRK0003 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària >
2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb
depressió per a canal d'aigües baixes

P- 60  €51,35

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €20,47500

G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist  €30,87456
Altres conceptes 0,00 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 61  €150.000,00

Sense descomposició 150.000,00 €

mXPA1JD01 Excavació de túnel a secció completaP- 62  €5.483,00

Sense descomposició 5.483,00 €

mXPA1JD02 SostenimentsP- 63  €3.574,00

Sense descomposició 3.574,00 €

unXPA1JD03 Embroncament per a túnelP- 64  €340,00

Sense descomposició 340,00 €

mXPA1JD04 Revestiment, impermeabilitzció i drenatgeP- 65  €2.840,00

Sense descomposició 2.840,00 €

mXPA1JD05 Solera i pavimentsP- 66  €580,00

Sense descomposició 580,00 €

mXPA1JD06 Instal�lacions, inclòs l'enllumenat, la ventilació, l'electricitat, el sistema de
control, la detecció d'incendis, l'evacuació i les sortides d'emergència

P- 67  €6.245,00

Sense descomposició 6.245,00 €

m2XPA1JD07 Viaducte amb tauler mixt d'acer estructural i llosa de formigó armat, totalment
acabat

P- 68  €1.300,00

Sense descomposició 1.300,00 €
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m2XPA1JD08 Suplement per fonamentació profunda de viaductesP- 69  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

Barcelona, Juny 2011

L´autor del projecte:

JORDI DANÉS I BARRIS
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports (P - 6)

1.693,0003,50 5.925,50

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

3.660,00052,20 191.052,00

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

15.901,0004,75 75.529,75

4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

68,0003,80 258,40

5 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja
de la superfície (P - 5)

136,0000,35 47,60

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 7)

40,00036,44 1.457,60

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

18,00061,84 1.113,12

8 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

506,0004,70 2.378,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 277.762,17

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

86.429,8000,34 29.386,13

TITOL 3TOTAL 01.02.01 29.386,13

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 DESMUNTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

9.385,4002,59 24.308,19

Euro
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2 G221U020 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

82.809,5007,65 633.492,68

3 G22BU010 m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les
zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les
operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 14)

4.268,0004,47 19.077,96

TITOL 3TOTAL 01.02.02 676.878,83

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 TERRAPLENS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 11)

7.904,0000,76 6.007,04

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

85.277,8301,36 115.977,85

TITOL 3TOTAL 01.02.03 121.984,89

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 ESPLANADA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

52.670,0002,78 146.422,60

TITOL 3TOTAL 01.02.04 146.422,60

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL TUNEL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1JD01 m Excavació de túnel a secció completa (P - 62) 2.480,0005.483,00 13.597.840,00

2 XPA1JD02 m Sosteniments (P - 63) 2.480,0003.574,00 8.863.520,00

3 XPA1JD03 un Embroncament per a túnel (P - 64) 4,000340,00 1.360,00

4 XPA1JD04 m Revestiment, impermeabilitzció i drenatge (P - 65) 2.480,0002.840,00 7.043.200,00

5 XPA1JD05 m Solera i paviments (P - 66) 2.480,000580,00 1.438.400,00

6 XPA1JD06 m Instal�lacions, inclòs l'enllumenat, la ventilació, l'electricitat, el
sistema de control, la detecció d'incendis, l'evacuació i les
sortides d'emergència (P - 67)

2.480,0006.245,00 15.487.600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 46.431.920,00

Euro
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL DRENATGE04

TITOL 3 LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 47)

701,00021,77 15.260,77

2 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 48)

1.816,00030,20 54.843,20

3 GD57U615 m 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
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 49)

7.018,00043,97 308.581,46

4 GD5AU120 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm,
ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs
solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió (P - 50)

2.517,00015,03 37.830,51

5 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 51)

120,00040,71 4.885,20

TITOL 3TOTAL 01.04.01 421.401,14

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL DRENATGE04

TITOL 3 TRANSVERSAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD78U200 m Canalització amb prisma de formigó armat de 200x200 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig prisma
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 53)

205,000726,22 148.875,10

2 GD78U150 m Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 52)

66,000457,08 30.167,28

TITOL 3TOTAL 01.04.02 179.042,38

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL OBRES DE FABRICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1JD07 m2 Viaducte amb tauler mixt d'acer estructural i llosa de formigó
armat, totalment acabat (P - 68)

5.880,0001.300,00 7.644.000,00

2 XPA1JD08 m2 Suplement per fonamentació profunda de viaductes (P - 69) 2.940,00080,00 235.200,00

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.05 7.879.200,00

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL AFERMATS06

TITOL 3 TRONC PRINCIPAL I CAMINS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb
una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 28)

87.168,7000,97 84.553,64

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

17.433,74038,98 679.567,19

3 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 26)

87.168,7000,39 33.995,79

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
22)

20.048,80133,43 670.231,42

5 G9H1U122 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 23)

14.034,16133,48 469.863,71

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 27)

87.168,7000,46 40.097,60

7 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de
60 kg/m2 (P - 25)

6.014,6403,04 18.284,51

TITOL 3TOTAL 01.06.01 1.996.593,86

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL AFERMATS06

TITOL 3 ROTONDES I ILLETES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada (P - 18)

916,00028,98 26.545,68

2 G9F1U010 m2 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 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 19)

780,00049,63 38.711,40

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 20)

277,000100,30 27.783,10

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 54)

1.335,0002,90 3.871,50

5 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així

6.675,0001,12 7.476,00

Euro
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com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 59)

TITOL 3TOTAL 01.06.02 104.387,68

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL AFERMATS06

TITOL 3 VIADUCTES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 20)

693,000100,30 69.507,90

2 G9GA0032 m3 Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 21)

1.155,000119,48 137.999,40

3 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 26)

4.620,0000,39 1.801,80

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)

531,30035,77 19.004,60

TITOL 3TOTAL 01.06.03 228.313,70

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIO07

TITOL 3 HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 33)

9.364,0000,51 4.775,64

2 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 34)

10.462,0000,59 6.172,58

3 GBA1U030 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 35)

10.212,0000,75 7.659,00

4 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 36)

560,0001,11 621,60

5 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 37)

103,0001,57 161,71

6 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 38)

119,00011,69 1.391,11

TITOL 3TOTAL 01.07.01 20.781,64

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIO07

TITOL 3 VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de

34,000185,10 6.293,40

Euro
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fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 40)

2 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada (P
- 39)

18,000231,90 4.174,20

3 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada (P - 41)

6,000212,38 1.274,28

4 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada (P - 42)

14,000236,69 3.313,66

5 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada (P - 43)

37,378177,45 6.632,73

6 GBBZU003 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 44)

72,00062,11 4.471,92

7 GBBZU007 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 45)

9,000115,53 1.039,77

8 GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de
llargària, per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de
perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons
plànols, totalment muntada, inclòs fonamentació (P - 46)

1,00012.046,31 12.046,31

TITOL 3TOTAL 01.07.02 39.246,27

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIO07

TITOL 3 BARRERES SEGURETAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i
l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment
acabada (P - 32)

5.000,00050,27 251.350,00

2 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 30)

5.800,00034,75 201.550,00

3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl�lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col�locat (P - 31)

24,000716,47 17.195,28

Euro
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TITOL 3TOTAL 01.07.03 470.095,28

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1JD09 pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons l'annex 13
de la memòria del present projecte (P - 0)

1,000224.300,00 224.300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 224.300,00

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTARIES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als
talls, mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 16)

293,00016,89 4.948,77

2 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 29)

293,00059,68 17.486,24

CAPÍTOLTOTAL 01.09 22.435,01

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 55)

4.149,6002,10 8.714,16

2 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >
3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 57)

100,00019,75 1.975,00

3 GR61U307 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 16/18, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal�lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
56)

2,00059,30 118,60

4 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i
retirada d'escocell i paviments i posterior tapat del escocell (P -
58)

10,000102,45 1.024,50

5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 54)

4.149,6002,90 12.033,84

6 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 59)

20.747,9001,12 23.237,65

7 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o 65,00051,35 3.337,75

Euro
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amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30
cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 60)

CAPÍTOLTOTAL 01.10 50.441,50

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 61)

1,000150.000,00 150.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 150.000,00

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-498001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0001.123.179,66 1.123.179,66

2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,0006.733.752,53 6.733.752,53

3 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus (P - 0) 1,00010.000,00 10.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.12 7.866.932,19

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.02.01 ESBROSSADA 29.386,13
Titol 3 01.02.02 DESMUNTS 676.878,83
Titol 3 01.02.03 TERRAPLENS 121.984,89
Titol 3 01.02.04 ESPLANADA 146.422,60

01.02 MOVIMENT DE TERRESCapítol 974.672,45

Titol 3 01.04.01 LONGITUDINAL 421.401,14
Titol 3 01.04.02 TRANSVERSAL 179.042,38

01.04 DRENATGECapítol 600.443,52

Titol 3 01.06.01 TRONC PRINCIPAL I CAMINS 1.996.593,86
Titol 3 01.06.02 ROTONDES I ILLETES 104.387,68
Titol 3 01.06.03 VIADUCTES 228.313,70

01.06 AFERMATSCapítol 2.329.295,24

Titol 3 01.07.01 HORITZONTAL 20.781,64
Titol 3 01.07.02 VERTICAL 39.246,27
Titol 3 01.07.03 BARRERES SEGURETAT 470.095,28

01.07 PROTECCIONS I SENYALITZACIOCapítol 530.123,19

4.434.534,40

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 277.762,17
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 974.672,45
Capítol 01.03 TUNEL 46.431.920,00
Capítol 01.04 DRENATGE 600.443,52
Capítol 01.05 OBRES DE FABRICA 7.879.200,00
Capítol 01.06 AFERMATS 2.329.295,24
Capítol 01.07 PROTECCIONS I SENYALITZACIO 530.123,19
Capítol 01.08 SERVEIS AFECTATS 224.300,00
Capítol 01.09 OBRES COMPLEMENTARIES 22.435,01
Capítol 01.10 MESURES CORRECTORES 50.441,50
Capítol 01.11 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE 150.000,00
Capítol 01.12 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 7.866.932,19

01 Pressupost  722-PRO-CA-4980Obra 67.337.525,27

67.337.525,27

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-4980 67.337.525,27
67.337.525,27

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

67.337.525,27PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

8.753.878,2913,00 % Despeses generals SOBRE 67.337.525,27....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 67.337.525,27....................................................................................................................................4.040.251,52

Subtotal 80.131.655,08

16,00 % IVA SOBRE 80.131.655,08....................................................................................................................................12.821.064,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 92.952.719,89€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA-DOS MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB
VUITANTA-NOU CENTIMS )
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