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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  ENDERROCS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 ARBRES EXISTENTS 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

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

1 barrera de protecció del corredor ferrov 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 G219U020 m Demolició de vorades amb 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

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

1 àmbit rotonda 24,259 24,259 C#*D#*E#*F#
2 39,579 39,579 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,838

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 àmbit rotonda 78,440 78,440 C#*D#*E#*F#
2 86,081 86,081 C#*D#*E#*F#
3 connexió de reg 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,021

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 àmbit rotonda 211,389 211,389 C#*D#*E#*F#
3 connexió col·lector magraners 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,889

6 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

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

1 fresat encaixos 16,000 6,000 0,050 4,800 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 12,000 6,000 0,050 3,600 C#*D#*E#*F#
3 4,000 6,000 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

7 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 entroncs rotonda per a demoldre formi 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 conexions a pou magraners 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 accés bordeta 18.912,457 18.912,457 C#*D#*E#*F#
2 accés magraners 30.447,157 30.447,157 C#*D#*E#*F#
3 material propia obra -1,000 1.297,998 -1.297,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48.061,616

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

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

1 excavació estreps 1.297,998 1.297,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,998

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, 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

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

1 250,000 60,000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

4 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, 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

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

1 àcces Magraners 783,000 783,000 C#*D#*E#*F#
2 àcces Bordeta 401,500 401,500 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1.184,500

5 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

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

1 accés bordeta 1.102,975 1.102,975 C#*D#*E#*F#
2 accés magraners 1.912,613 1.912,613 C#*D#*E#*F#
3 (excavació de 30 cm)

TOTAL AMIDAMENT 3.015,588

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 ESTREP BORDETA
2 sabata 21,400 12,000 256,800 C#*D#*E#*F#
3 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
4 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
5 mur 21,400 9,530 203,942 C#*D#*E#*F#
6 21,400 0,283 6,056 C#*D#*E#*F#
7 21,400 0,280 5,992 C#*D#*E#*F#
8 aleta 1 / 2 102,712 1,000 2,000 205,424 C#*D#*E#*F#
9 9,530 1,200 -2,000 -22,872 C#*D#*E#*F#

10 0,200 1,200 -2,000 -0,480 C#*D#*E#*F#
11 9,530 1,400 -2,000 -26,684 C#*D#*E#*F#
12 2,070 0,500 -2,000 -2,070 C#*D#*E#*F#
13 0,270 0,400 -2,000 -0,216 C#*D#*E#*F#
14 0,200 0,100 -2,000 -0,040 C#*D#*E#*F#
15 0,500 1,800 -2,000 -1,800 C#*D#*E#*F#
16 2,100 0,400 2,000 1,680 C#*D#*E#*F#
17 16,683 0,400 2,000 13,346 C#*D#*E#*F#
18 llosa de transisió 0,200 3,360 0,672 C#*D#*E#*F#
19 0,200 3,360 0,672 C#*D#*E#*F#
20 0,200 20,500 4,100 C#*D#*E#*F#
21 0,100 3,010 0,301 C#*D#*E#*F#
22 0,100 3,010 0,301 C#*D#*E#*F#
23 0,100 20,700 2,070 C#*D#*E#*F#
24 ESTREP MAGRANERS
25 sabata 21,400 12,000 256,800 C#*D#*E#*F#
26 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
27 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
28 mur 21,400 9,530 203,942 C#*D#*E#*F#
29 21,400 0,283 6,056 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

30 21,400 0,280 5,992 C#*D#*E#*F#
31 aleta 1 / 2 102,712 1,000 2,000 205,424 C#*D#*E#*F#
32 9,530 1,200 -2,000 -22,872 C#*D#*E#*F#
33 0,200 1,200 -2,000 -0,480 C#*D#*E#*F#
34 9,530 1,400 -2,000 -26,684 C#*D#*E#*F#
35 2,070 0,500 -2,000 -2,070 C#*D#*E#*F#
36 0,270 0,400 -2,000 -0,216 C#*D#*E#*F#
37 0,200 0,100 -2,000 -0,040 C#*D#*E#*F#
38 0,500 1,800 -2,000 -1,800 C#*D#*E#*F#
39 2,100 0,400 2,000 1,680 C#*D#*E#*F#
40 16,683 0,400 2,000 13,346 C#*D#*E#*F#
41 llosa de transisió 0,200 3,360 0,672 C#*D#*E#*F#
42 0,200 3,360 0,672 C#*D#*E#*F#
43 0,200 20,500 4,100 C#*D#*E#*F#
44 0,100 3,010 0,301 C#*D#*E#*F#
45 0,100 3,010 0,301 C#*D#*E#*F#
46 0,100 20,700 2,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,988

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 ESTREP BORDETA
2 mur 21,400 12,000 256,800 C#*D#*E#*F#
3 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
4 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
5 aleta 1 / 2 16,600 2,100 2,000 69,720 C#*D#*E#*F#
6 8,900 7,287 2,000 129,709 C#*D#*E#*F#
7 2,613 1,200 2,000 6,271 C#*D#*E#*F#
8 0,500 0,270 -2,000 -0,270 C#*D#*E#*F#
9 ESTREP MAGRANERS

10 mur 21,400 12,000 256,800 C#*D#*E#*F#
11 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
12 0,500 1,800 0,900 C#*D#*E#*F#
13 aleta 1 / 2 16,600 2,100 2,000 69,720 C#*D#*E#*F#
14 8,900 7,287 2,000 129,709 C#*D#*E#*F#
15 2,613 1,200 2,000 6,271 C#*D#*E#*F#
16 0,500 0,270 -2,000 -0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 928,060

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 ESTREP BORDETA 22,000 12,000 0,100 26,400 C#*D#*E#*F#
2 ESTREP MAGRANERS 22,000 12,000 0,100 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

4 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

1 ESTREP BORDETA 22,000 12,200 1,500 402,600 C#*D#*E#*F#
2 ESTREP MAGRANERS 22,000 12,200 1,500 402,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,200

5 G450R6GF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-35/P/20/IIb, apte per a classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 ESTREP BORDETA
2 mur 281,107 281,107 C#*D#*E#*F#
3 aleta 1 / 2 35,477 2,000 70,954 C#*D#*E#*F#
4 llosa de transisió 20,007 20,007 C#*D#*E#*F#
6 ESTREP MAGRANERS
7 mur 281,107 281,107 C#*D#*E#*F#
8 aleta 1 / 2 35,477 2,000 70,954 C#*D#*E#*F#
9 llosa de transisió 20,007 20,007 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,136

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 ESTREP BORDETA
2 sabata 18.652,229 18.652,229 C#*D#*E#*F#
3 mur 17.596,684 17.596,684 C#*D#*E#*F#
4 aleta 1 / 2 24.440,000 2,000 48.880,000 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP MAGRANERS
6 sabata 19.141,665 19.141,665 C#*D#*E#*F#
7 mur 17.891,685 17.891,685 C#*D#*E#*F#
8 aleta 1 / 2 24.440,000 2,000 48.880,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171.042,263

7 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 ESTREP BORDETA 22,000 12,000 1,800 475,200 C#*D#*E#*F#
2 ESTREP MAGRANERS 22,000 12,000 1,800 475,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 950,400

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  PILES

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 6

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

1 piles 11,000 21,000 2,000 462,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 1,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,000

2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 piles 21,000 4,500 0,100 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,450

3 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 piles 21,000 4,000 1,500 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

4 G450R6GF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-35/P/20/IIb, apte per a classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 piles 21,000 1,000 11,000 231,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,000

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 PILES I SABATA UNICA 34.077,730 34.077,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.077,730

6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 piles 22,000 4,500 1,800 178,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,200

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 03  TAULER

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 2,000 19,000 0,200 7,600 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 2,000 31,000 0,300 18,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,200

2 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat

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

1 50,000 21,000 0,200 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

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

1 LLOSA
2 tram 1 13.468,460 13.468,460 C#*D#*E#*F#
3 tram 2 18.573,670 18.573,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.042,130

4 G4ZBIOC1 u Subministrament, transport i muntatge de suport de neoprè epecial 200x450x52 per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat

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

1 Neoprèns 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 5,000 2,220 19,000 210,900 C#*D#*E#*F#
2 6,000 1,600 31,000 297,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,500

6 G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 150 cm de cantell, totalment
col·locada

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

1 7,000 31,000 217,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 19,000 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 04  VARIS
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 PPA10008 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega de tots els trams

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA1IOC2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a inplantació de sistema de detecció de caigudes d'objectes, inclòs
elements de barana fitxes i basculans, camares, sistmes elèctrics i totes les unitats necessàries per deixar el
sistmea totalmament acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

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

1 ESTREP BORDETA 251,064 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 96,207 4,700 452,173 C#*D#*E#*F#
3 96,207 1,800 173,173 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP MAGRANERS 251,064 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 96,207 4,700 452,173 C#*D#*E#*F#
7 96,207 1,800 173,173 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.250,692

4 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX de BASF o similar, amb un rendiement
mínim de 0.5 kg/m2

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

1 tauler 2,000 50,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 21,000 0,200 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,400

5 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

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

1 tauler 3,000 21,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01  PAVIMENTS CALÇADA

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 accés Bordeta 466,400 466,400 C#*D#*E#*F#
2 accés Magraners 830,000 830,000 C#*D#*E#*F#
3 cunyes subdren Bordeta 6,500 0,130 69,000 58,305 C#*D#*E#*F#
4 cunyes subdren Magraners 6,500 0,130 160,000 135,200 C#*D#*E#*F#
5 rotonda 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.857,905

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 accés Bordeta 164,450 12,000 0,160 2,450 773,573 C#*D#*E#*F#
2 accés Magraners 72,900 12,000 0,160 2,450 342,922 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 1.050,355 0,160 2,450 411,739 C#*D#*E#*F#
4 calçada pont 60,000 12,000 0,080 2,450 141,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.669,354

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 accés Bordeta 164,450 12,000 0,100 2,450 483,483 C#*D#*E#*F#
2 accés Magraners 72,900 12,000 0,100 2,450 214,326 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 1.050,355 0,100 2,450 257,337 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 955,146

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 accés Bordeta 164,450 12,000 0,160 2,450 773,573 C#*D#*E#*F#
2 accés Magraners 72,900 12,000 0,160 2,450 342,922 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 1.050,355 0,160 2,450 411,739 C#*D#*E#*F#
4 accessos a la rotonda (fresats 68,000 0,050 2,450 8,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.536,564

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

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

1 accés Bordeta 164,450 12,000 0,060 2,450 290,090 C#*D#*E#*F#
2 accés Magraners 72,900 12,000 0,060 2,450 128,596 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 1.050,355 0,060 2,450 154,402 C#*D#*E#*F#
4 calçada pont 60,000 12,000 0,080 2,450 141,120 C#*D#*E#*F#
5 accessos a la rotonda (fresats 68,000 0,050 2,450 8,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 722,538

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

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

1 AC16 722,538 0,052 37,572 C#*D#*E#*F#
2 AC22 955,146 0,039 37,251 C#*D#*E#*F#
3 calçada pont 150,332 0,052 7,817 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,640
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Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTACIÓ
Titol 3 02  PAVIMENTS VORERA

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

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

1 carril bici pas superior 164,450 1,200 0,050 2,450 24,174 C#*D#*E#*F#
2 164,450 1,200 0,050 2,450 24,174 C#*D#*E#*F#
3 72,900 1,200 0,050 2,450 10,716 C#*D#*E#*F#
4 69,000 1,200 0,050 2,450 10,143 C#*D#*E#*F#
5 carril bici rotonda 90,000 1,200 0,050 2,450 13,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,437

2 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

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

1 carril bici 82,437 0,052 4,287 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,287

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 carril bici pas superior 164,450 1,200 197,340 C#*D#*E#*F#
2 164,450 1,200 197,340 C#*D#*E#*F#
3 72,900 1,200 87,480 C#*D#*E#*F#
4 69,000 1,200 82,800 C#*D#*E#*F#
5 carril bici rotonda 90,000 1,200 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 672,960

4 GDG3U0Z1 m Canalització de serveis amb 6 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre i 3 tubs rígids de PVC de 160mm de
diàmetre, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 àcces Bordeta 2,000 72,900 145,800 C#*D#*E#*F#
2 àcces Magraners 2,000 164,450 328,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,700

5 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

1 gual vianants zona magraners 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 gual vianants zona bordeta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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5 guals a reposar rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

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

1 guals de la bordeta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 guals de magraners 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 guals a reposar rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 120x75x20 cm de 10 mm de gruix, realitzat en
taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

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

1 àmbit d'actuació
2 arbrat voreres (120x160) 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 G965000X m Vorada especial recta de dimensiones 0.275/0.3 x 0.25 x 1 m, de la casa Breinco o similar, de peces
prefabricades de formigó fluid 350 kg/cm2, acabats llits, inclosa excavació i base de formigó 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col.locada inclós part proporcional
de peces especials i neteja

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

1 marges vial i rotonda 
2 rotonda 145,080 145,080 C#*D#*E#*F#
3 vial 2,000 164,450 328,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 72,900 145,800 C#*D#*E#*F#
5 5,000 50,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 869,780

9 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

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

1 INTERIOR DE LA ROTONDA 246,731 246,731 C#*D#*E#*F#
3 TRAM BORDETA 2,000 1,100 66,000 145,200 C#*D#*E#*F#
4 TRAM MAGRANERS 2,000 1,100 158,460 348,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 740,543

10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 VORERES PAS SUPERIOR 2,000 164,450 4,000 0,200 263,120 C#*D#*E#*F#
2 2,000 72,900 4,000 0,200 116,640 C#*D#*E#*F#
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3 VORERES ROTONDA 150,000 4,000 0,200 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 499,760

11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 àmbit d'actuació
2 marges voreres 160,000 4,000 0,150 96,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 4,000 0,150 36,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 4,000 0,150 36,000 C#*D#*E#*F#
5 160,000 4,000 0,150 96,000 C#*D#*E#*F#
7 rotonda 150,000 4,000 0,150 90,000 C#*D#*E#*F#
9 sota llosa de formigó

10 extrems 4,000 11,200 3,600 0,150 24,192 C#*D#*E#*F#
11 4,000 3,000 3,700 0,150 6,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,852

12 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 marges vial i rotonda 
2 rotonda 145,080 145,080 C#*D#*E#*F#
3 vial 2,000 164,450 328,900 C#*D#*E#*F#
4 2,000 72,900 145,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 619,780

13 F9F5U0Z1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 80x60x12 cm, tipus llosa vyulcano amb àrid granític-silicics i
pigments d'òxids sintètics de ferro, col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre base de formigó

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

1 àmbit d'actuació 
2 PONT 2,000 50,000 2,700 270,000 C#*D#*E#*F#
3 BORDETA 2,000 72,900 2,700 393,660 C#*D#*E#*F#
4 a deduïr del adoquin -2,000 66,000 1,100 -145,200 C#*D#*E#*F#
5 MAGRANERS 2,000 164,450 2,700 888,030 C#*D#*E#*F#
6 a deduïr del adoquin -2,000 158,460 2,700 -855,684 C#*D#*E#*F#
7 ROTONDA 1,000 174,180 174,180 C#*D#*E#*F#
8 1,000 143,250 143,250 C#*D#*E#*F#
9 1,000 191,814 191,814 C#*D#*E#*F#

10 1,000 292,032 292,032 C#*D#*E#*F#
11 a deduïr del escocells 45,000 1,200 1,600 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.438,482

14 GDK2U0Z1 u Arqueta per a canalització de serveis de 300x120mm de fondària, amb parets de 15cm de gruix i solera de
20cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, preparat per connexió amb la resta de pericons, en formació de punt de registre de serveis,
totalment acabat segons especificacions DF. Inclosa tapa de registre per arqueta, formada per bastiment d'acer
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galvanitzat en calent, marc i tpa amb panxa galvanitzada en calent de 10mm de gruix, inclòs dibuix antilliscant,
inclòs part proporcional de peces especials, totalment instal.lada segons plànols de detalls i especificacions de
la DF

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

1 arquetes de canalització de futurs serv
3 banda magraners 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 banda bordera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 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

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

1 vorada remuntable 
2 rotonda  interior
3 primera filada 110,584 110,584 C#*D#*E#*F#
4 després dels adoquins 94,328 94,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,912

16 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

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

1 impermeabilitzacdió del pont 50,000 21,000 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 04  SISTEMA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 col.lector de 300
2 magraners 175,000 1,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 bordeta 94,500 1,000 1,000 94,500 C#*D#*E#*F#
5 col·lector de 250
6 connexions d'embornals
7 1-20 6,500 1,000 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
8 21 6,500 1,000 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
9 22 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 23 8,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 24 8,500 1,000 1,000 8,500 C#*D#*E#*F#
12 25 12,000 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 26 6,500 1,000 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 323,500

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 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

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

1 col.lector de 300
2 magraners 175,000 1,000 0,600 105,000 C#*D#*E#*F#
3 bordeta 94,500 1,000 0,600 56,700 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 col·lector de 250
6 connexions d'embornals C#*D#*E#*F#
7 1-20 6,500 1,000 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#
8 21 6,500 1,000 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#
9 22 6,000 1,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

10 23 8,000 1,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
11 24 8,500 1,000 0,600 5,100 C#*D#*E#*F#
12 25 12,000 1,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
13 26 6,500 1,000 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,100

3 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 col.lector de 300
2 magraners 175,000 1,000 0,400 70,000 C#*D#*E#*F#
3 bordeta 94,500 1,000 0,400 37,800 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 col·lector de 250
6 connexions d'embornals
7 1-20 6,500 1,000 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
8 21 6,500 1,000 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
9 22 6,000 1,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

10 23 8,000 1,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
11 24 8,500 1,000 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#
12 25 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
13 26 6,500 1,000 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,400

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 04  SISTEMA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
Titol 3 04  OBRA CIVIL

1 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 15

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

1 drenatge del pont
2 connexió 2,000 17,130 34,260 C#*D#*E#*F#
3 traçat 2,000 126,772 253,544 C#*D#*E#*F#
4 connexió 2,000 17,160 34,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,124

2 GDD1U110 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

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

1 suplement de cons 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

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

1 NOMBRE DE POU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

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

1 NOMBRE DE POUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

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

1 EMBORNAL 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

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

1 suplement pou 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

7 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou
de registre, totalment col·locat

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

1 TAPES DELS POUS 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,000

8 FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb tub de PE amb
col·lector principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 200 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color
negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.

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

1 connexió d'embornals
2 1-20 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 21 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 22 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 23 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 24 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
7 25 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 26 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

10 GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN315 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color
negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.

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

1 col.lector de 300
2 magraners 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 bordeta 94,500 94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,500

11 XPA20004 u Partida alçada a justidfica per treballs de connexió de nova xarxa de clavegueram a la xarxa existent

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

1 connexions a la xarxa existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 05  ENLLUMENAT
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225220 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics

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

1 PAS SOTA CALÇADA 12,000 1,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

2 7,200 1,000 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 PAS SOTA CALÇADA 12,000 0,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 7,200 0,500 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

3 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 PRISMES
2 1-2 55,000 0,300 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
3 2-3 55,000 0,300 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
4 3-4 120,000 0,300 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#
5 4-5 55,000 0,300 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
6 1-6 38,000 0,300 0,300 3,420 C#*D#*E#*F#
7 6-7 55,000 0,300 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
8 7-8 55,000 0,300 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
9 8-9 120,000 0,300 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#

10 5-10 55,000 0,300 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
13 PAS SOTA CALÇADA 12,000 0,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
14 7,200 0,500 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,520

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 05  ENLLUMENAT
Titol 3 02  ESCOMESA I QUADRES ELÈCTRICS

1 FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod. gestiollum, per una potencia 25 kw 230/400
composat per 2 moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant un conjunt (fecsa-protecció)
2000 x 1300 x 350, equips de mesura homolgats per b.o., c.g.p., 5 sortides e.p., plc, modem de comunicació,
antena exterior, equipament de protecció i maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei
d'electricitat)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FHGADP02 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva incloent connexionat i muntatge

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

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

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 05  ENLLUMENAT
Titol 3 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FG22PB10 m Tub flexible de polietilè 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90º C, subministrat en rotlles de 50
m de llargària i amb una guia o en barrer de 6 m de llargària, muntant com a canalització soterrada

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

1 TUB POLIETILÈ 2,000 305,690 611,380 C#*D#*E#*F#
2 2,000 213,730 427,460 C#*D#*E#*F#
3 2,000 17,859 35,718 C#*D#*E#*F#
5 passos sota calçada 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.112,958

2 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

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

1 TUB POLIETILÈ 2,000 305,690 611,380 C#*D#*E#*F#
2 2,000 213,730 427,460 C#*D#*E#*F#
3 2,000 17,859 35,718 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 7,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.112,958

3 FG31S606 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en tub

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

1 ET 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
2 1-2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 2-3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

4 FG31S766 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i col.locat en tub

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

1 ET - 1 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
2 1-2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 2-3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 3-4 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 4-5 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
6 1-6 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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7 6-7 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
8 7-8 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
9 8-9 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

5 FG31SA86 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i col.locat en tub

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

1 ET-1 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
2 1-2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 2-3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 3-4 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 4-5 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
6 5-10 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 662,000

6 FG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

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

1 Xarxa de terers
2 ET - 1 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
3 1-2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 2-3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 3-4 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
6 4-5 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
7 1-6 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 6-7 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
9 7-8 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

10 8-9 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
11 5-10 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 942,000

7 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria.
Totalment col·locat.

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

1 ARQUETES ENLLUMENAT 
2 arquetes de punt de llum 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 arquetes intermitjes 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

8 FG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per a la desconnexió del punt de
llum

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

1 Columnes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FGD2223D U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada

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

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 05  ENLLUMENAT
Titol 3 04  LLUMINARIES

1 FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15m d'alçada, coronament sense platina, amb
base platina i porta model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada,
inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 GHQ6IOC2 u Lluminària modelo QSA-10V classe I tipus CARANDINI o similar, armadura d'alumini injectat pintat color beige,
rflector d'alumini anidizat, tancament de vidre corb templat enmarcat, accés independent a l'equip per la part
superior, i a la làmpada per la inferior, grau de protecció óptica IP-66 amb elements filtrants de polamida
reforçat, amb l'equip incorporat per làmpada vapor de sodí d'alta pressió 250 W muntat en placa extraible de
polipropilè reforçat muntatge vertical regulable

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 GHQ6IOC1 u Projector model TNG-400, clase I tipus CARANDINI o similar, con tapa i armadura de fundició injectada
d'alumini, reflector parabolico en xapa d'alumini abrillantat i anodizat electrolíticament de distribució simétrica,
juntes d'estaqueitat de silicona, forquilla d'acer galvanitzat, amb equip incorporat per làmpada vapor de sodi
d'alta presió 400 W -EF- amb acoplament per columna PRIM

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GHQ6IOC4 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 400 W, -EF-

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 GHQ6IOC3 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 250 W, tubular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15 m. d'alçàda, coronament sense platina,
amb base platina i porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 12 m, inclòs
formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 05  ENLLUMENAT
Titol 3 05  POSADA EN SERVEI

1 FHM1E080 u Subministre i col.locació d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres, inclou totes les feines adients
per al seu perfecte funcionament, pals, lluminaries, cables, quadres preovisinals, suministre i col.locació, segons
les directrius del servei d'enllumnat municipal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 X0010000 PA Partida alçada per despeses de contratatació potencia a fecsa-endesa

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 X0010001 PA Partida alçada per al projecte tècnic legalització instal.lació elèctrica

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 X0010002 PA Partida alçada per taxes indústria legalització instal.lació elèctrica BT enllumenat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 06  REG I VEGETACIÓ
Titol 3 02  DRENATGE

1 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge arbrat bordeta 2,000 92,000 184,000 C#*D#*E#*F#
2 drenatge arbrat magraners 2,000 145,000 290,000 C#*D#*E#*F#
3 drenatge rotonda 2,000 92,600 185,200 C#*D#*E#*F#
4 drenatge estreps 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,200

2 G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

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

1 DRENATGE T
2 drenatge arbrat bordeta 2,000 92,000 0,500 0,500 46,000 C#*D#*E#*F#
3 drenatge arbrat magraners 2,000 145,000 0,500 0,500 72,500 C#*D#*E#*F#
4 drenatge rotonda 1,000 92,600 0,500 0,500 23,150 C#*D#*E#*F#
5 a deduïr del tub -2,000 92,000 0,003 3,140 -1,733 C#*D#*E#*F#
6 -2,000 145,000 0,003 3,140 -2,732 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 92,600 0,003 3,140 -0,872 C#*D#*E#*F#
8 drenatge estreps 2,000 1,000 1,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,313

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 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

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

1 DRENATGE T
2 drenatge arbrat bordeta 2,000 92,000 0,500 0,500 46,000 C#*D#*E#*F#
3 drenatge arbrat magraners 2,000 145,000 0,500 0,500 72,500 C#*D#*E#*F#
4 drenatge rotonda 1,000 92,600 0,500 0,500 23,150 C#*D#*E#*F#
6 CONNEXIONS DRENATGE T
7 drenatge arbrat bordeta 2,000 7,200 0,500 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
8 drenatge arbrat magraners 2,000 8,000 0,500 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
9 drenatge rotonda 2,000 4,000 0,500 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

10 a deduïr del tub -1,000 7,000 0,003 3,140 -0,066 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 8,000 0,003 3,140 -0,075 C#*D#*E#*F#
12 -1,000 4,000 0,003 3,140 -0,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,071

4 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i,
inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 CONNEXIONS DESGUAS T
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 CONNEXIONS DESGUAS T
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 DRENATGE T
2 drenatge arbrat bordeta 2,000 92,000 0,500 1,000 92,000 C#*D#*E#*F#
3 drenatge arbrat magraners 2,000 145,000 0,500 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#
4 drenatge rotonda 1,000 92,600 0,500 1,000 46,300 C#*D#*E#*F#
6 CONNEXIONS DRENATGE T
7 drenatge arbrat bordeta 2,000 7,200 0,500 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
8 drenatge arbrat magraners 2,000 8,000 0,500 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 drenatge rotonda 2,000 4,000 0,500 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,500

7 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

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

1 drenatge arbrat bordeta 2,000 92,000 1,000 184,000 C#*D#*E#*F#
2 drenatge arbrat magraners 2,000 145,000 1,000 290,000 C#*D#*E#*F#
3 drenatge rotonda 1,000 92,600 1,000 92,600 C#*D#*E#*F#
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 566,600

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 06  REG I VEGETACIÓ
Titol 3 03  SISTEMA DE REG

1 GRI00001 u Instal.lació d'arqueta, de centre de control composat per dos enllaços de tres peces de DN 2 1/4'', vàlvula de
comporta, càlvula de retenció, filtre de malla de DN 2 1/4'' tipus AMID o similar, regulador de pressió de DN 2
2/4'' amb manòmetre, programador autònom de piles de 9V amb consola de programació tipus
RAIN-BIRD-TBOS o similar i estanc per inmersió i electrovàlvules de DN 1 1/4'' i 1 1/2'', amb part proporcional
d'accessoris i provada

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

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 Centre de control
2 enjardinat rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arbrat pont 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GRI00003 m Subministrament i col.locació en rasa de tuberia flexible de polietilè de baixa densitat PEBD, DN 20mm, PN 10
ATM, ubicada a l'interior de canonada de doble capa de polietilè d'alta densitat PEAD, resistència a la
compressió de 450 N, grau de protecció 9 (segons UNE 20324), norma en UNE 50084, part proporcional
d'accessoris i probada

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

1 col·locació en rasa de tub de reg
4 creuaments de carretera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,300

3 GRI00004 u Col.locació de reg en escossell compodat per dos microtubs de polietilè PE, DN 4,7 mm, longitud 50 cm, goter
autocompensat antidrenant CNL, tipus NETAFIN, Q 4 L/h situat a interior de tub de drenatge circular monocapa,
PEAD corrugat i ranurat, DN 80 mm, longitud 20 cm, part proporcional d'accessoris i provat

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

1 arbrat 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4 FDKDEFEO pa Escomeses d'aigua de 10 m3/h per a instal.lacions de reg, inclou drets d'escomesa, instal.lació comptador,
by-pass mestre i arqueta i tapa segons normativa companyia d'aigües

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

1 escomeses d'aigua
2 arbrat pont 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDK3U020 u Perico rectangular per a cnalització de serveis de 100x60x40 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat de
10x14x29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L,
amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm de gruix

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

1 arquetes de canalització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

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

2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FRF8B001 u Suministre i col.locació de boca de reg de racord Barcelona, 45mm, tipus Belgicast o similar col.lcacada amb
dau de formigó, inclosos colzes de bronze i part proporcional d'accessoris

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 EFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

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

1 CIRCUIT 1 154,690 154,690 C#*D#*E#*F#
2 CIRCUIT 2 186,150 186,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,840

9 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

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

1 CIRCUIT 3 179,800 179,800 C#*D#*E#*F#
2 CIRCUIT 4 201,900 201,900 C#*D#*E#*F#
3 CIRCUIT 5 115,679 115,679 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 497,379

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 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

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

1 col·locació en rasa de tub de reg
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 creuaments de carretera 12,000 0,400 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
5 7,300 0,400 0,500 1,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,860

11 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 col·locació en rasa de tub de reg
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 creuaments de carretera 12,000 0,400 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
5 7,300 0,400 0,500 1,460 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 3,860

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 06  REG I VEGETACIÓ
Titol 3 04  JARDINERIA

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 àmbit d'actuació 
2 escosells 46,000 1,200 1,600 0,200 17,664 C#*D#*E#*F#
4 ROTONDA 683,493 0,200 136,699 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,363

2 G228U0Z1 m3 Rebliment i compactació de rases i pous de plantació, amb material procedent de les terres de conrreus
(excavació previa), seleccionat i acopiat, per realitzar el rebliment de rases, estesa i compactació segons el cas,
plànols de detall i condiccions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 àmbit d'actuació
2 rases 3,000 1,400 145,600 2,000 1.223,040 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,400 54,400 2,000 456,960 C#*D#*E#*F#
4 0,500 1,000 9,500 1,000 4,750 C#*D#*E#*F#
5 0,500 0,500 16,900 1,000 4,225 C#*D#*E#*F#
6 0,500 0,500 20,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 sots 1,200 1,000 1,600 46,000 88,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.782,295

3 FR3P3G1X m3 Transport i subministrament i incorporació de barreja de sauló 50% i enervit (esmena orgànica) 50%, en
tongades de 20-30 cm a les rases d'implantació amb compactació delñ 85% del P.N., sense compactació als
forats de plantació, amb mitjans manuals, la textura resultant haurà d'esses franc-sorrenca i haurà de tenir un
contingut mínim de materia orgànica de 2%, l'esmena orgànica serà d'aportació o provinent de terres dels
conrreus

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

1 àmbit d'actuació
2 rases 3,000 1,400 145,600 2,000 1.223,040 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,400 54,400 2,000 456,960 C#*D#*E#*F#
4 sots 1,000 1,000 1,600 46,000 73,600 C#*D#*E#*F#
6 rotonda 683,493 0,450 307,572 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.061,172

4 GRI00006 u Subbministre i col.locació de tutor de fusta format per un rodó de fusta de castanyer tractada de 8 cm de
diàmetre i 3 m de llargèria, amb subjecció especifica de goma per altres

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

1 arbrat 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 46,000

5 FR44D6Q1 u Subministrament i plantació de platanus orientalis, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc, present amb pa de
terra primera qualitat segons NTJ, amb mitjans manuals, plantació atacat, formació d'escossell, regs a mànega
post-plantaciò, adreçament en cas necessari i manteniment fins a recepció d'obra

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

1 arbrat 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

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

1 àmbit d'actuació
2 sots per a plantacions 1,200 1,000 1,600 46,000 88,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,320

7 FR66DP02 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de 14, amb mitjans manuals, inclòs
excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.

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

1 plantes rotonda 2.800,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.800,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 07  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  BARANES

1 GB12U11X m Formació de barana/rigola de protecció en acer inoxidable AISI 316, en separació amb tràsit rodat, inclòs part
proporcional de peces especials, ancoratges, neteja, tub se diàmetre 200 per desguas, acabats xorejat,
esmerelita, polit mate, segons criteri de la DF, totalment acabat segons plànols de detall

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

1 àmbit d'actuació
2 pont 2,000 49,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

2 GB12U13X u Subministre i col.locació de visera de protecció de catenaria ancorada a l'estructura metàl.lica, inclosos
elements d'ancoratge, medis auxiliars i totes les feines necessaries

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

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

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 28

1 2,000 49,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 07  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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.

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

1 PONT
2 DISCONTINUA 2,000 87,000 174,000 C#*D#*E#*F#
3 CONTINUA 2,000 305,653 611,306 C#*D#*E#*F#
5 ÀMBIT ROTONDA
6 ENTRE CARRILS 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 824,306

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.

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

1 ÀMBIT ROTONDA 112,223 112,223 C#*D#*E#*F#
2 110,846 110,846 C#*D#*E#*F#
3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,069

3 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

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

1 PASSOS DE CEBRA 2,600 21,600 56,160 C#*D#*E#*F#
2 altres 

TOTAL AMIDAMENT 56,160

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.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 29

Titol 3 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U110 u Placa circular de 60 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

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

1 ROTONDA 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 DIRECCIÓ PROHIBIDA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 LIMIT VELOCITAT 20 Km/h 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 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

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

1 CEDA EL PASO 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 08  AFECCIONS FERROVIÀRIES
Titol 3 01  AFECCIONS FERROVIÀRIES

1 XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per afeccions ferroviàries

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GTG1IOC1 m Reconstrucció de tancament exterior tipus renfe, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 09  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL BENITO o similar amb cubeta abatible en
planxa d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en estructura de tub de 40 mm de diàmetre
amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol
mitjançant quatre perns d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg de pes. amb potes de fosa de ferro i
seient i respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos cargoleria d'ancoratge a terra.

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

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

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS
Capítol 10  VARIS
Titol 3 01  VARIS

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA1IOC5 pa Partida alçada a justificar per a control de Qualitat addicional al 1% inclòs en els preus

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPA1IOC2 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPA1I0C6 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l'execució de l'obra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

EFB25455P-1 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EFB26455P-2 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F2225220P-3 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F2225420P-4 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics

6,67 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F228AB0FP-5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F9365H51P-6 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

90,07 €

(NORANTA EUROS AMB SET CENTIMS)

F991U050P-7 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 120x75x20 cm de 10 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

167,17 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

F9F5U0Z1P-8 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 80x60x12 cm, tipus llosa vyulcano amb àrid
granític-silicics i pigments d'òxids sintètics de ferro, col.locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre base de formigó

54,63 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FDGZU010P-9 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

FDK2UC30P-10 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix,
inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.

71,34 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

FDK3U020P-11 u Perico rectangular per a cnalització de serveis de 100x60x40 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat de 10x14x29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm
de gruix

115,83 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDKDEFEOP-12 pa Escomeses d'aigua de 10 m3/h per a instal.lacions de reg, inclou drets d'escomesa,
instal.lació comptador, by-pass mestre i arqueta i tapa segons normativa companyia d'aigües

1.673,73 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FFA22DP01P-13 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb
tub de PE amb col·lector principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat.

97,80 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FG151522P-14 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per
a la desconnexió del punt de llum

10,90 €

(DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FG22PB10P-15 m Tub flexible de polietilè 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i
llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de
fins a 90º C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb una guia o en barrer de 6 m de
llargària, muntant com a canalització soterrada

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FG311706P-16 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FG31S606P-17 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en
tub

5,46 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FG31S766P-18 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i
col.locat en tub

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FG31SA86P-19 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i
col.locat en tub

14,33 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FGD2223DP-20 U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada

89,30 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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FHGADP01P-21 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod. gestiollum, per una potencia 25
kw 230/400 composat per 2 moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant
un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de mesura homolgats per b.o., c.g.p.,
5 sortides e.p., plc, modem de comunicació, antena exterior, equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei d'electricitat)

10.650,00 €

(DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FHGADP02P-22 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva incloent connexionat i
muntatge

3.996,00 €

(TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

FHM1DP01P-23 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15m d'alçada, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó.
Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.

877,29 €

(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FHM1DP02P-24 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15 m. d'alçàda, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 12 m, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment
instal·lada.

945,72 €

(NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FHM1E080P-25 u Subministre i col.locació d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres, inclou totes
les feines adients per al seu perfecte funcionament, pals, lluminaries, cables, quadres
preovisinals, suministre i col.locació, segons les directrius del servei d'enllumnat municipal

809,93 €

(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FQ10DP01P-26 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg de pes. amb potes de
fosa de ferro i seient i respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos
cargoleria d'ancoratge a terra.

477,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

FQ21DP01P-27 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL BENITO o similar amb
cubeta abatible en planxa d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb
dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant quatre perns
d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria.

75,60 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FR3P3G1XP-28 m3 Transport i subministrament i incorporació de barreja de sauló 50% i enervit (esmena
orgànica) 50%, en tongades de 20-30 cm a les rases d'implantació amb compactació delñ
85% del P.N., sense compactació als forats de plantació, amb mitjans manuals, la textura
resultant haurà d'esses franc-sorrenca i haurà de tenir un contingut mínim de materia

23,15 €
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orgànica de 2%, l'esmena orgànica serà d'aportació o provinent de terres dels conrreus
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FR44D6Q1P-29 u Subministrament i plantació de platanus orientalis, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc,
present amb pa de terra primera qualitat segons NTJ, amb mitjans manuals, plantació atacat,
formació d'escossell, regs a mànega post-plantaciò, adreçament en cas necessari i
manteniment fins a recepció d'obra

241,30 €

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

FR66DP02P-30 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de 14, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

FRF8B001P-31 u Suministre i col.locació de boca de reg de racord Barcelona, 45mm, tipus Belgicast o similar
col.lcacada amb dau de formigó, inclosos colzes de bronze i part proporcional d'accessoris

199,92 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G219U020P-32 m Demolició de vorades amb 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

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G219U030P-33 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G219U040P-34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

G219U105P-35 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G219U202P-36 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

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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G21B1004P-37 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

G21R0002P-38 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,70 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G221U010P-39 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

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G222U002P-40 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G222U102P-41 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G226U020P-42 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G226U030P-43 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

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G227U010P-44 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, 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

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G228U010P-45 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 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

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G228U0Z1P-46 m3 Rebliment i compactació de rases i pous de plantació, amb material procedent de les terres
de conrreus (excavació previa), seleccionat i acopiat, per realitzar el rebliment de rases,
estesa i compactació segons el cas, plànols de detall i condiccions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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G228U200P-47 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,08 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G22DU010P-48 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, 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

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G22MR055P-49 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

24,20 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

G450R4E8P-50 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

95,34 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

G450R6EFP-51 m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat

103,64 €

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G450R6GFP-52 m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-35/P/20/IIb, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat

107,96 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

G450U040P-53 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G45LR2A1P-54 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició i, inclòs col·locació, vibrat i curat

90,10 €

(NORANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

G4B0U020P-55 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G4D0U010P-56 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G4D0U015P-57 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G4L1U120P-58 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 150 cm de
cantell, totalment col·locada

508,89 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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G4Z7U012P-59 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

225,97 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

G4ZBIOC1P-60 u Subministrament, transport i muntatge de suport de neoprè epecial 200x450x52 per a
recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

117,74 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G781U010P-61 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G7B1U030P-62 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G921U020P-63 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

G922U010P-64 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G965000XP-65 m Vorada especial recta de dimensiones 0.275/0.3 x 0.25 x 1 m, de la casa Breinco o similar,
de peces prefabricades de formigó fluid 350 kg/cm2, acabats llits, inclosa excavació i base de
formigó 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col.locada inclós part proporcional de peces especials i neteja

40,39 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G9650020P-66 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

28,98 €

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

G975U020P-67 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G981U006P-68 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

159,43 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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G981U026P-69 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

289,80 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G9F1U010P-70 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

49,63 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

G9H1U120P-71 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,43 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G9H1U612P-72 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,77 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

G9HA0010P-73 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

G9HA0020P-74 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 605,80 €

(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G9J1U010P-75 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G9J1U020P-76 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GB12U010P-77 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

89,12 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GB12U11XP-78 m Formació de barana/rigola de protecció en acer inoxidable AISI 316, en separació amb tràsit
rodat, inclòs part proporcional de peces especials, ancoratges, neteja, tub se diàmetre 200
per desguas, acabats xorejat, esmerelita, polit mate, segons criteri de la DF, totalment acabat
segons plànols de detall

382,59 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GB12U13XP-79 u Subministre i col.locació de visera de protecció de catenaria ancorada a l'estructura
metàl.lica, inclosos elements d'ancoratge, medis auxiliars i totes les feines necessaries

323,87 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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GBA1U010P-80 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.

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

GBA1U020P-81 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.

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GBA1U040P-82 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.

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GBA31001P-83 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

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GBB1U101P-84 u Placa triangular de 90 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

74,10 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

GBB1U110P-85 u Placa circular de 60 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

62,18 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GD5AU210P-86 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

16,84 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

GD5JU010P-87 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

290,15 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GD75U010P-88 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GDD1U010P-89 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

402,07 €

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SET CENTIMS)
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GDD1U014P-90 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

979,53 €

(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GDD1U110P-91 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

115,59 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GDDZU010P-92 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

148,70 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

GDDZU100P-93 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

GDG3U0Z1P-94 m Canalització de serveis amb 6 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre i 3 tubs rígids de
PVC de 160mm de diàmetre, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

GDK2U0Z1P-95 u Arqueta per a canalització de serveis de 300x120mm de fondària, amb parets de 15cm de
gruix i solera de 20cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, preparat per connexió amb la resta de
pericons, en formació de punt de registre de serveis, totalment acabat segons
especificacions DF. Inclosa tapa de registre per arqueta, formada per bastiment d'acer
galvanitzat en calent, marc i tpa amb panxa galvanitzada en calent de 10mm de gruix, inclòs
dibuix antilliscant, inclòs part proporcional de peces especials, totalment instal.lada segons
plànols de detalls i especificacions de la DF

1.383,90 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GFA1U110P-96 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

4,36 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GFB1U730P-97 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 200 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.

21,71 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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GFB1U740P-98 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN315 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.

30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

GHQ6IOC1P-99 u Projector model TNG-400, clase I tipus CARANDINI o similar, con tapa i armadura de
fundició injectada d'alumini, reflector parabolico en xapa d'alumini abrillantat i anodizat
electrolíticament de distribució simétrica, juntes d'estaqueitat de silicona, forquilla d'acer
galvanitzat, amb equip incorporat per làmpada vapor de sodi d'alta presió 400 W -EF- amb
acoplament per columna PRIM

373,50 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GHQ6IOC2P-100 u Lluminària modelo QSA-10V classe I tipus CARANDINI o similar, armadura d'alumini injectat
pintat color beige, rflector d'alumini anidizat, tancament de vidre corb templat enmarcat,
accés independent a l'equip per la part superior, i a la làmpada per la inferior, grau de
protecció óptica IP-66 amb elements filtrants de polamida reforçat, amb l'equip incorporat per
làmpada vapor de sodí d'alta pressió 250 W muntat en placa extraible de polipropilè reforçat
muntatge vertical regulable

557,50 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GHQ6IOC3P-101 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 250 W, tubular 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

GHQ6IOC4P-102 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 400 W, -EF- 35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

GPOCI0C1P-103 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX de BASF o similar, amb
un rendiement mínim de 0.5 kg/m2

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GRI00001P-104 u Instal.lació d'arqueta, de centre de control composat per dos enllaços de tres peces de DN 2
1/4'', vàlvula de comporta, càlvula de retenció, filtre de malla de DN 2 1/4'' tipus AMID o
similar, regulador de pressió de DN 2 2/4'' amb manòmetre, programador autònom de piles
de 9V amb consola de programació tipus RAIN-BIRD-TBOS o similar i estanc per inmersió i
electrovàlvules de DN 1 1/4'' i 1 1/2'', amb part proporcional d'accessoris i provada

801,53 €

(VUIT-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GRI00003P-105 m Subministrament i col.locació en rasa de tuberia flexible de polietilè de baixa densitat PEBD,
DN 20mm, PN 10 ATM, ubicada a l'interior de canonada de doble capa de polietilè d'alta
densitat PEAD, resistència a la compressió de 450 N, grau de protecció 9 (segons UNE
20324), norma en UNE 50084, part proporcional d'accessoris i probada

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
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GRI00004P-106 u Col.locació de reg en escossell compodat per dos microtubs de polietilè PE, DN 4,7 mm,
longitud 50 cm, goter autocompensat antidrenant CNL, tipus NETAFIN, Q 4 L/h situat a
interior de tub de drenatge circular monocapa, PEAD corrugat i ranurat, DN 80 mm, longitud
20 cm, part proporcional d'accessoris i provat

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GRI00006P-107 u Subbministre i col.locació de tutor de fusta format per un rodó de fusta de castanyer tractada
de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargèria, amb subjecció especifica de goma per altres

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GTG1IOC1P-108 m Reconstrucció de tancament exterior tipus renfe, inclòs excavació i fonament d'ancoratge 11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

PPA10008P-109 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega de tots els trams 5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

PPA1IOC2P-110 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a inplantació de sistema de detecció de caigudes
d'objectes, inclòs elements de barana fitxes i basculans, camares, sistmes elèctrics i totes les
unitats necessàries per deixar el sistmea totalmament acabat

165.000,00 €

(CENT SEIXANTA-CINC MIL EUROS)

XPA1I0C6P-111 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l'execució de l'obra 10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

LLEIDA, 25 de juny de 2011

ROVIRA BLANCH, ABEL
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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P-1 EFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,12 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal ext 0,60900 €

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,35700 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,04000 €
Altres conceptes 2,11400 €

P-2 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,96 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,07000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext 0,84600 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,56100 €
Altres conceptes 2,48300 €

P-3 F2225220 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics

6,28 €

Altres conceptes 6,28000 €

P-4 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics

6,67 €

Altres conceptes 6,67000 €

P-5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,29 €

Altres conceptes 12,29000 €

P-6 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

90,07 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 66,15000 €
Altres conceptes 23,92000 €

P-7 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 120x75x20 cm de 10 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

167,17 €

B99ZU050 u Formació d'escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 120x75x20 c 34,11000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,48480 €
Altres conceptes 125,57520 €

P-8 F9F5U0Z1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 80x60x12 cm, tipus llosa vyulcano amb àrid
granític-silicics i pigments d'òxids sintètics de ferro, col.locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre base de formigó

54,63 €
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B9F1U0Z1 u Paviment de peces prefabricades de formigó de 80x60x12 cm, tipus llosa vulcano amb 36,74000 €
Altres conceptes 17,89000 €

P-9 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,27 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,15780 €

P-10 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix,
inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.

71,34 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,09184 €

BDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, 31,04000 €
Altres conceptes 35,20816 €

P-11 FDK3U020 u Perico rectangular per a cnalització de serveis de 100x60x40 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat de 10x14x29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm
de gruix

115,83 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 3,98800 €

BO604220 m3 Formigó de resistencia 15 N/mm2, de consistencia plastica i grandaria máxima del gra 12,45300 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 17,00000 €
Altres conceptes 82,38900 €

P-12 FDKDEFEO pa Escomeses d'aigua de 10 m3/h per a instal.lacions de reg, inclou drets d'escomesa,
instal.lació comptador, by-pass mestre i arqueta i tapa segons normativa companyia d'aigües

1.673,73 €

Sense descomposició 1.673,73000 €

P-13 FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb
tub de PE amb col·lector principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat.

97,80 €

BD13DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió d'embornal amb tub de pvc corrug 90,15000 €
Altres conceptes 7,65000 €

P-14 FG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per
a la desconnexió del punt de llum

10,90 €

BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €

BG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan 2,64000 €
Altres conceptes 7,99000 €

P-15 FG22PB10 m Tub flexible de polietilè 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i
llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de
fins a 90º C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb una guia o en barrer de 6 m de
llargària, muntant com a canalització soterrada

2,17 €
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BG22PB10 m Tub flexible de polietilè 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exter 1,19000 €
Altres conceptes 0,98000 €

P-16 FG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub

2,96 €

BG311700 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x16 mm2 1,20360 €
Altres conceptes 1,75640 €

P-17 FG31S606 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en
tub

5,46 €

BG31S600 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 4,01000 €
Altres conceptes 1,45000 €

P-18 FG31S766 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i
col.locat en tub

6,82 €

BG31S760 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 5,30000 €
Altres conceptes 1,52000 €

P-19 FG31SA86 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i
col.locat en tub

14,33 €

BG31SA80 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 12,45000 €
Altres conceptes 1,88000 €

P-20 FGD2223D U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada

89,30 €

BGD22230 U Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 0,3 m2 de superfície i 75,68000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,01000 €
Altres conceptes 9,61000 €

P-21 FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod. gestiollum, per una potencia 25
kw 230/400 composat per 2 moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant
un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de mesura homolgats per b.o., c.g.p.,
5 sortides e.p., plc, modem de comunicació, antena exterior, equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei d'electricitat)

10.650,00 €

Sense descomposició 10.650,00000 €

P-22 FHGADP02 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva incloent connexionat i
muntatge

3.996,00 €

Sense descomposició 3.996,00000 €

P-23 FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15m d'alçada, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó.
Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.

877,29 €
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B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 26,52000 €

BHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12m d'alçada, coron 678,01000 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,53000 €
Altres conceptes 136,23000 €

P-24 FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15 m. d'alçàda, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 12 m, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment
instal·lada.

945,72 €

BHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15 m. d'alçàda, coro 782,89000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 26,52000 €
Altres conceptes 136,31000 €

P-25 FHM1E080 u Subministre i col.locació d'enllumenat provisional durant l'execució de les obres, inclou totes
les feines adients per al seu perfecte funcionament, pals, lluminaries, cables, quadres
preovisinals, suministre i col.locació, segons les directrius del servei d'enllumnat municipal

809,93 €

Sense descomposició 809,93000 €

P-26 FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg de pes. amb potes de
fosa de ferro i seient i respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos
cargoleria d'ancoratge a terra.

477,00 €

Sense descomposició 477,00000 €

P-27 FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL BENITO o similar amb
cubeta abatible en planxa d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb
dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant quatre perns
d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria.

75,60 €

Sense descomposició 75,60000 €

P-28 FR3P3G1X m3 Transport i subministrament i incorporació de barreja de sauló 50% i enervit (esmena
orgànica) 50%, en tongades de 20-30 cm a les rases d'implantació amb compactació delñ
85% del P.N., sense compactació als forats de plantació, amb mitjans manuals, la textura
resultant haurà d'esses franc-sorrenca i haurà de tenir un contingut mínim de materia
orgànica de 2%, l'esmena orgànica serà d'aportació o provinent de terres dels conrreus

23,15 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 9,00000 €

BR3P1X13 m3 Subministrament i transport d'enervit ( esmena orgànica ) 7,83000 €
Altres conceptes 6,32000 €

P-29 FR44D6Q1 u Subministrament i plantació de platanus orientalis, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc,
present amb pa de terra primera qualitat segons NTJ, amb mitjans manuals, plantació atacat,
formació d'escossell, regs a mànega post-plantaciò, adreçament en cas necessari i
manteniment fins a recepció d'obra

241,30 €
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BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada a granel 11,26000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 9,00000 €

BR44D6Q1 u Platanus orientalis de 30 a 35 cm de perímetre de tronc, presentat amb pa de tarra, pri 140,14000 €
Altres conceptes 80,90000 €

P-30 FR66DP02 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de 14, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.

2,10 €

BR4CF110 U Planta aromàtica 1,35000 €
Altres conceptes 0,75000 €

P-31 FRF8B001 u Suministre i col.locació de boca de reg de racord Barcelona, 45mm, tipus Belgicast o similar
col.lcacada amb dau de formigó, inclosos colzes de bronze i part proporcional d'accessoris

199,92 €

BRF46763 u Boca de reg tipus Belgiscast Rascord Barcelona 173,39000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,99392 €
Altres conceptes 23,53608 €

P-32 G219U020 m Demolició de vorades amb 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

6,59 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-33 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-34 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,75 €

Altres conceptes 4,75000 €

P-35 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,80 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-36 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

0,35 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-37 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €
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P-38 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,70 €

Altres conceptes 44,70000 €

P-39 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

2,59 €

Altres conceptes 2,59000 €

P-40 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,26 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 5,33600 €

P-41 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-42 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €
Altres conceptes 1,51350 €

P-43 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

1,36 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,30950 €

P-44 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, 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

2,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,81600 €
Altres conceptes 1,55350 €

P-45 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 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

4,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
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B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
Altres conceptes 3,76150 €

P-46 G228U0Z1 m3 Rebliment i compactació de rases i pous de plantació, amb material procedent de les terres
de conrreus (excavació previa), seleccionat i acopiat, per realitzar el rebliment de rases,
estesa i compactació segons el cas, plànols de detall i condiccions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,73 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,39000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,28950 €

P-47 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,08 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 5,79350 €

P-48 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, 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

0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-49 G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

24,20 €

B033R005 M3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 19,28000 €
Altres conceptes 4,92000 €

P-50 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

95,34 €

B060R3E8 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 81,00750 €
Altres conceptes 14,33250 €

P-51 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat

103,64 €

B060R3EK m3 Formigó HA-30/P/20/IIb, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 82,60350 €
Altres conceptes 21,03650 €

P-52 G450R6GF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-35/P/20/IIb, apte per a classe
d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat

107,96 €

B060R3GK m3 Formigó HA-35/P/20/IIb, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a clas 86,71950 €
Altres conceptes 21,24050 €

P-53 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
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Altres conceptes 13,44800 €

P-54 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició i, inclòs col·locació, vibrat i curat

90,10 €

B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 74,57100 €
Altres conceptes 15,52900 €

P-55 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
Altres conceptes 0,37770 €

P-56 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
Altres conceptes 28,52055 €

P-57 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,48 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
Altres conceptes 30,30055 €

P-58 G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 150 cm de
cantell, totalment col·locada

508,89 €

B4PA1U0C m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 150 cm de cantell, inclòs trans 431,13000 €
Altres conceptes 77,76000 €

P-59 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

225,97 €

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 127,83750 €
Altres conceptes 98,13250 €

P-60 G4ZBIOC1 u Subministrament, transport i muntatge de suport de neoprè epecial 200x450x52 per a
recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

117,74 €

Sense descomposició 117,74000 €

P-61 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,57 €
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B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €
Altres conceptes 1,83200 €

P-62 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,59 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,67200 €
Altres conceptes 0,91800 €

P-63 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 2,24350 €

P-64 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,57 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 15,43200 €
Altres conceptes 2,08750 €

P-65 G965000X m Vorada especial recta de dimensiones 0.275/0.3 x 0.25 x 1 m, de la casa Breinco o similar,
de peces prefabricades de formigó fluid 350 kg/cm2, acabats llits, inclosa excavació i base de
formigó 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col.locada inclós part proporcional de peces especials i neteja

40,39 €

B9651U1X m Vorada de formigó especial, de la casa Breinco, amb doble capa de formigó, de dimen 11,14000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 20,44700 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
Altres conceptes 2,29760 €

P-66 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

28,98 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
Altres conceptes 12,40790 €

P-67 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

17,17 €
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compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B975U002 m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix 4,77750 €
Altres conceptes 5,70694 €

P-68 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

159,43 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 15,62925 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €
Altres conceptes 56,09035 €

P-69 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

289,80 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 19,38300 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €
Altres conceptes 75,63000 €

P-70 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

49,63 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, s 10,16940 €
Altres conceptes 29,87400 €

P-71 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,43 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €
Altres conceptes 8,81000 €

P-72 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,77 €
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B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,21000 €
Altres conceptes 9,56000 €

P-73 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €

P-74 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 605,80 €

B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €
Altres conceptes 28,85000 €

P-75 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €
Altres conceptes 0,14800 €

P-76 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,18600 €
Altres conceptes 0,17400 €

P-77 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

89,12 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,42290 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 50,40000 €
Altres conceptes 38,29710 €

P-78 GB12U11X m Formació de barana/rigola de protecció en acer inoxidable AISI 316, en separació amb tràsit
rodat, inclòs part proporcional de peces especials, ancoratges, neteja, tub se diàmetre 200
per desguas, acabats xorejat, esmerelita, polit mate, segons criteri de la DF, totalment acabat
segons plànols de detall

382,59 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,62000 €

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó, qu 314,58000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,84580 €
Altres conceptes 66,54420 €

P-79 GB12U13X u Subministre i col.locació de visera de protecció de catenaria ancorada a l'estructura
metàl.lica, inclosos elements d'ancoratge, medis auxiliars i totes les feines necessaries

323,87 €

Sense descomposició 323,87000 €

P-80 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.

0,51 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €
Altres conceptes 0,26202 €

P-81 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.

0,59 €
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,06552 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,30645 €
Altres conceptes 0,21803 €

P-82 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.

1,11 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,61290 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,13104 €
Altres conceptes 0,36606 €

P-83 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

11,69 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
Altres conceptes 9,21020 €

P-84 GBB1U101 u Placa triangular de 90 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

74,10 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €
Altres conceptes 16,52000 €

P-85 GBB1U110 u Placa circular de 60 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

62,18 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 15,95000 €

P-86 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

16,84 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 4,43000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,07125 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,18000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,73890 €
Altres conceptes 3,41985 €

P-87 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

290,15 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
Altres conceptes 137,91070 €

P-88 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

40,78 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €
Altres conceptes 10,53253 €

P-89 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

402,07 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,18750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €
Altres conceptes 136,66285 €

P-90 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

979,53 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 163,80000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,85000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 247,05000 €
Altres conceptes 281,68100 €

P-91 GDD1U110 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

115,59 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €

BDD1U012 u Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 32,06000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 17,91000 €
Altres conceptes 65,08006 €

P-92 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

148,70 €
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B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €
Altres conceptes 33,51020 €

P-93 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,67 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,97000 €
Altres conceptes 3,43003 €

P-94 GDG3U0Z1 m Canalització de serveis amb 6 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre i 3 tubs rígids de
PVC de 160mm de diàmetre, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

26,48 €

BG21U010 m Tub rígid de PVC de 110mm de diàmetre, i 1,8mm de gruix amb grau 7 de resistència 7,08000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,07725 €

BG21U0Z2 m Tub rígid de PVC de 160mm de diàmetre, i 1,8mm de gruix amb grau 7 de resistència 4,14000 €
Altres conceptes 6,18275 €

P-95 GDK2U0Z1 u Arqueta per a canalització de serveis de 300x120mm de fondària, amb parets de 15cm de
gruix i solera de 20cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, preparat per connexió amb la resta de
pericons, en formació de punt de registre de serveis, totalment acabat segons
especificacions DF. Inclosa tapa de registre per arqueta, formada per bastiment d'acer
galvanitzat en calent, marc i tpa amb panxa galvanitzada en calent de 10mm de gruix, inclòs
dibuix antilliscant, inclòs part proporcional de peces especials, totalment instal.lada segons
plànols de detalls i especificacions de la DF

1.383,90 €

Sense descomposició 1.383,90000 €

P-96 GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

4,36 €

B0111000 m3 Aigua 0,01111 €

BFA1U110 M Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 2,47200 €
Altres conceptes 1,87689 €

P-97 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 200 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.

21,71 €

BFB1M315 M Tub de polietilè dn 200 mm (diàmetre exterior), sn8 de doble paret, corrugat exteriorm 19,15000 €
Altres conceptes 2,56000 €

P-98 GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN315 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.

30,10 €
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BFB1M400 M Tub de polietilè dn 315 mm (diàmetre exterior) sn8 de doble paret, corrugat exteriorme 25,12000 €
Altres conceptes 4,98000 €

P-99 GHQ6IOC1 u Projector model TNG-400, clase I tipus CARANDINI o similar, con tapa i armadura de
fundició injectada d'alumini, reflector parabolico en xapa d'alumini abrillantat i anodizat
electrolíticament de distribució simétrica, juntes d'estaqueitat de silicona, forquilla d'acer
galvanitzat, amb equip incorporat per làmpada vapor de sodi d'alta presió 400 W -EF- amb
acoplament per columna PRIM

373,50 €

Sense descomposició 373,50000 €

P-100 GHQ6IOC2 u Lluminària modelo QSA-10V classe I tipus CARANDINI o similar, armadura d'alumini injectat
pintat color beige, rflector d'alumini anidizat, tancament de vidre corb templat enmarcat,
accés independent a l'equip per la part superior, i a la làmpada per la inferior, grau de
protecció óptica IP-66 amb elements filtrants de polamida reforçat, amb l'equip incorporat per
làmpada vapor de sodí d'alta pressió 250 W muntat en placa extraible de polipropilè reforçat
muntatge vertical regulable

557,50 €

Sense descomposició 557,50000 €

P-101 GHQ6IOC3 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 250 W, tubular 32,00 €
Sense descomposició 32,00000 €

P-102 GHQ6IOC4 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 400 W, -EF- 35,00 €
Sense descomposició 35,00000 €

P-103 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX de BASF o similar, amb
un rendiement mínim de 0.5 kg/m2

8,29 €

Sense descomposició 8,29000 €

P-104 GRI00001 u Instal.lació d'arqueta, de centre de control composat per dos enllaços de tres peces de DN 2
1/4'', vàlvula de comporta, càlvula de retenció, filtre de malla de DN 2 1/4'' tipus AMID o
similar, regulador de pressió de DN 2 2/4'' amb manòmetre, programador autònom de piles
de 9V amb consola de programació tipus RAIN-BIRD-TBOS o similar i estanc per inmersió i
electrovàlvules de DN 1 1/4'' i 1 1/2'', amb part proporcional d'accessoris i provada

801,53 €

BRI00002 u Vàlvula de comporta de seccionament, per a tub de PE, en sistema '' fitting '', DN 63m 9,51000 €

BRI00006 u Electrovàlvules d'impuls DC-9 14 V ( tipus netafim aquanet o similar )- DN 40 i DN 32, 131,02000 €

BRI00005 u Programador autònom a piles de 9 V, incòs consola de programació tipus (raid-bird tb 462,55000 €

BRI00003 u Filtre d'anelles de plàstic en Y, tipus AMIAD o similar DN 2 1/4'', PN 8 ATM. Cabal màx 45,90000 €

BRI00001 u Enllaç de polietilé de presió en tres peces, femella/ mascle, roscat DN 2 1/4'' , PN 10 A 4,68000 €

BRI00007 u Altres conceptes 65,97000 €

BRI00004 u Regulador de pressió d'acció directe DN 2 1/4'',  cos de plàstic, rang d'ajustament 1,5 - 43,73000 €
Altres conceptes 38,17000 €

P-105 GRI00003 m Subministrament i col.locació en rasa de tuberia flexible de polietilè de baixa densitat PEBD,
DN 20mm, PN 10 ATM, ubicada a l'interior de canonada de doble capa de polietilè d'alta
densitat PEAD, resistència a la compressió de 450 N, grau de protecció 9 (segons UNE
20324), norma en UNE 50084, part proporcional d'accessoris i probada

5,07 €
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BRI00009 m Canonada corrugada de doble capa de PEAD, resistència a la compressió de 450N, g 4,54000 €

BRI00010 m Canonada de PEBD DN20mm, PN10, P40, Normatives UNE 53131 i ISO 161-1 0,29000 €
Altres conceptes 0,24000 €

P-106 GRI00004 u Col.locació de reg en escossell compodat per dos microtubs de polietilè PE, DN 4,7 mm,
longitud 50 cm, goter autocompensat antidrenant CNL, tipus NETAFIN, Q 4 L/h situat a
interior de tub de drenatge circular monocapa, PEAD corrugat i ranurat, DN 80 mm, longitud
20 cm, part proporcional d'accessoris i provat

5,64 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 4,35600 €

BRI00011 u Goter autocompensant antidrenant ( CNL)  tipus netafim o similars, Q4l/h  PN 0.8-3.5 0,78000 €

BRI00012 m Microtub de polietilè ( PE, DN 4.7m ) 0,24000 €
Altres conceptes 0,26400 €

P-107 GRI00006 u Subbministre i col.locació de tutor de fusta format per un rodó de fusta de castanyer tractada
de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargèria, amb subjecció especifica de goma per altres

5,74 €

Sense descomposició 5,74000 €

P-108 GTG1IOC1 m Reconstrucció de tancament exterior tipus renfe, inclòs excavació i fonament d'ancoratge 11,34 €
Sense descomposició 11,34000 €

P-109 PPA10008 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega de tots els trams 5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €

P-110 PPA1IOC2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a inplantació de sistema de detecció de caigudes
d'objectes, inclòs elements de barana fitxes i basculans, camares, sistmes elèctrics i totes les
unitats necessàries per deixar el sistmea totalmament acabat

165.000,00 €

Sense descomposició 165.000,00000 €

P-111 XPA1I0C6 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l'execució de l'obra 10.000,00 €
Sense descomposició 10.000,00000 €

LLEIDA, 25 de juny de 2011

ROVIRA BLANCH, ABEL
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 01 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 ENDERROCS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 38)

44,70 22,000 983,40

2 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2
, inclòs part proporcional de suports (P - 37)

4,46 120,000 535,20

3 G219U020 m Demolició de vorades amb 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 - 32)

6,59 63,838 420,69

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 33)

6,23 167,021 1.040,54

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 34)

4,75 218,889 1.039,72

6 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
- 36)

0,35 9,600 3,36

7 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 35)

3,80 30,000 114,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.136,91

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 01 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)

5,56 48.061,616 267.222,58

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 - 43)

1,36 1.297,998 1.765,28

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
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 - 48)

0,23 15.000,000 3.450,00

4 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, 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 - 44)

2,42 1.184,500 2.866,49

5 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 - 39)

2,59 3.015,588 7.810,37

TOTAL Titol 3 01.01.02 283.114,72

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 56) 32,42 1.297,988 42.080,77
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 57) 36,48 928,060 33.855,63
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 53)
89,93 52,800 4.748,30

4 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per
a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 50)

95,34 805,200 76.767,77

5 G450R6GF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-35/P/20/IIb,
apte per a classe d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
52)

107,96 744,136 80.336,92

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 55)

1,04 171.042,263 177.883,95

7 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

6,54 950,400 6.215,62

TOTAL Titol 3 01.02.01 421.888,96

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 PILES

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 57) 36,48 484,000 17.656,32
2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 53)
89,93 9,450 849,84

3 G450R4E8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-30/P/20/IIa, apte per
a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 50)

95,34 126,000 12.012,84

4 G450R6GF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-35/P/20/IIb,
apte per a classe d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
52)

107,96 231,000 24.938,76

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 55)

1,04 34.077,730 35.440,84

6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

6,54 178,200 1.165,43

TOTAL Titol 3 01.02.02 92.064,03

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 03 TAULER

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 57) 36,48 26,200 955,78
2 G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, HA-30/P/20/IIb,

apte per a classe d'exposició IIb, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
51)

103,64 210,000 21.764,40

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 55)

1,04 32.042,130 33.323,82

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 G4ZBIOC1 u Subministrament, transport i muntatge de suport de neoprè epecial
200x450x52 per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat (P - 60)

117,74 26,000 3.061,24

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 56) 32,42 508,500 16.485,57
6 G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble

T, de 150 cm de cantell, totalment col·locada (P - 58)
508,89 331,000 168.442,59

TOTAL Titol 3 01.02.03 244.033,40

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 04 VARIS

1 PPA10008 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a prova de càrrega de tots els
trams (P - 109)

5.000,00 1,000 5.000,00

2 PPA1IOC2 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a inplantació de sistema de
detecció de caigudes d'objectes, inclòs elements de barana fitxes i
basculans, camares, sistmes elèctrics i totes les unitats necessàries
per deixar el sistmea totalmament acabat (P - 110)

165.000,00 1,000 165.000,00

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 61)

2,57 1.250,692 3.214,28

4 GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell amb breas modificades tipus BITUPOX
de BASF o similar, amb un rendiement mínim de 0.5 kg/m2 (P - 103)

8,29 28,400 235,44

5 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 59)

225,97 63,000 14.236,11

TOTAL Titol 3 01.02.04 187.685,83

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 03 FERMS i PAVIMENTACIÓ

Titol 3 01 PAVIMENTS CALÇADA

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 63)

20,99 1.857,905 38.997,43

2 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 75) 0,64 1.669,354 1.068,39
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa

i compactada, sense incloure betum (P - 71)
33,43 955,146 31.930,53

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 76) 0,36 1.536,564 553,16
5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum (P - 72)
35,77 722,538 25.845,18

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 73) 397,68 82,640 32.864,28

TOTAL Titol 3 01.03.01 131.258,97

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 03 FERMS i PAVIMENTACIÓ

Titol 3 02 PAVIMENTS VORERA

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 72)

35,77 82,437 2.948,77

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 4

2 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles
bituminoses (P - 74)

605,80 4,287 2.597,06

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 76) 0,36 672,960 242,27
4 GDG3U0Z1 m Canalització de serveis amb 6 tubs rígids de PVC de 110 mm de

diàmetre i 3 tubs rígids de PVC de 160mm de diàmetre, excavació,
reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
94)

26,48 474,700 12.570,06

5 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 68)

159,43 24,000 3.826,32

6 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 69)

289,80 6,000 1.738,80

7 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades
120x75x20 cm de 10 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 7)

167,17 46,000 7.689,82

8 G965000X m Vorada especial recta de dimensiones 0.275/0.3 x 0.25 x 1 m, de la
casa Breinco o similar, de peces prefabricades de formigó fluid 350
kg/cm2, acabats llits, inclosa excavació i base de formigó 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col.locada inclós part proporcional de peces especials i
neteja (P - 65)

40,39 869,780 35.130,41

9 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 - 70)

49,63 740,543 36.753,15

10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 63)

20,99 499,760 10.489,96

11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

90,07 384,852 34.663,62

12 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 67)

17,17 619,780 10.641,62

13 F9F5U0Z1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 80x60x12 cm, tipus
llosa vyulcano amb àrid granític-silicics i pigments d'òxids sintètics de
ferro, col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre base de formigó (P - 8)

54,63 1.438,482 78.584,27

14 GDK2U0Z1 u Arqueta per a canalització de serveis de 300x120mm de fondària, amb
parets de 15cm de gruix i solera de 20cm de gruix de formigó HM-20,
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, preparat per connexió amb la resta de
pericons, en formació de punt de registre de serveis, totalment acabat
segons especificacions DF. Inclosa tapa de registre per arqueta,
formada per bastiment d'acer galvanitzat en calent, marc i tpa amb
panxa galvanitzada en calent de 10mm de gruix, inclòs dibuix
antilliscant, inclòs part proporcional de peces especials, totalment
instal.lada segons plànols de detalls i especificacions de la DF (P - 95)

1.383,90 4,000 5.535,60

15 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 - 66)

28,98 204,912 5.938,35

16 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 61)

2,57 1.050,000 2.698,50

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Titol 3 01.03.02 252.048,58

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 04 SISTEMA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

6,54 323,500 2.115,69

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
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 - 45)

4,28 194,100 830,75

3 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 47)

34,08 129,400 4.409,95

TOTAL Titol 3 01.04.01 7.356,39

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 04 SISTEMA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

Titol 3 04 OBRA CIVIL

1 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 88)

40,78 322,124 13.136,22

2 GDD1U110 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional
de graons (P - 91)

115,59 6,000 693,54

3 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 90)

979,53 2,000 1.959,06

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 89)

402,07 4,000 1.608,28

5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 87)

290,15 26,000 7.543,90

6 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 93)

9,67 52,000 502,84

7 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a
una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 92)

148,70 26,000 3.866,20

8 FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o
escomesa domiciliària amb tub de PE amb col·lector principal de PE,
tot inclòs, totalment instal·lat i acabat. (P - 13)

97,80 20,000 1.956,00

9 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 200 doble paret SN8,
exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i
marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 97)

21,71 54,000 1.172,34

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 6

10 GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN315 doble paret SN8,
exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i
marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 98)

30,10 269,500 8.111,95

11 XPA20004 u Partida alçada a justidfica per treballs de connexió de nova xarxa de
clavegueram a la xarxa existent (P - 0)

410,00 2,000 820,00

TOTAL Titol 3 01.04.04 41.370,33

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 05 ENLLUMENAT

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2225220 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 3)

6,28 9,600 60,29

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 5)

12,29 4,800 58,99

3 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 54)

90,10 59,520 5.362,75

TOTAL Titol 3 01.05.01 5.482,03

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 05 ENLLUMENAT

Titol 3 02 ESCOMESA I QUADRES ELÈCTRICS

1 FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod.
gestiollum, per una potencia 25 kw 230/400 composat per 2 moduls de
poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant un conjunt
(fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de mesura homolgats per
b.o., c.g.p., 5 sortides e.p., plc, modem de comunicació, antena
exterior, equipament de protecció i maniobra i muntatge (caldrà
sol.licitar el informe tècnic previ al servei d'electricitat) (P - 21)

10.650,00 1,000 10.650,00

2 FHGADP02 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva
incloent connexionat i muntatge (P - 22)

3.996,00 1,000 3.996,00

TOTAL Titol 3 01.05.02 14.646,00

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 05 ENLLUMENAT

Titol 3 03 INSTAL·lACIÓ ELÈCTRICA

1 FG22PB10 m Tub flexible de polietilè 90 mm de diàmetre nominal, de doble paret,
corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al
punxonament, apte per a temperatures de fins a 90º C, subministrat en
rotlles de 50 m de llargària i amb una guia o en barrer de 6 m de
llargària, muntant com a canalització soterrada (P - 15)

2,17 1.112,958 2.415,12

2 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 9)

0,27 1.112,958 300,50

euros
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3 FG31S606 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de
4x10 mm2 i col.locat en tub (P - 17)

5,46 425,000 2.320,50

4 FG31S766 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb
neutre de 3,5x16 mm2 i col.locat en tub (P - 18)

6,82 880,000 6.001,60

5 FG31SA86 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb
neutre de 3,5x50 mm2 i col.locat en tub (P - 19)

14,33 662,000 9.486,46

6 FG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x16 mm2, col.locat en tub (P - 16)

2,96 942,000 2.788,32

7 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de
formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa de
fossa tipus Paeria. Totalment col·locat. (P - 10)

71,34 29,000 2.068,86

8 FG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment. incloent borns de
connexionat entrada sortida i fusibles cahors per a la desconnexió del
punt de llum (P - 14)

10,90 10,000 109,00

9 FGD2223D U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada (P - 20)

89,30 13,000 1.160,90

TOTAL Titol 3 01.05.03 26.651,26

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 05 ENLLUMENAT

Titol 3 04 LLUMINARIES

1 FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15m
d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta model
EUROPE, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 10m i braç a
5m d'alçada, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment
instal·lada. (P - 23)

877,29 7,000 6.141,03

2 GHQ6IOC2 u Lluminària modelo QSA-10V classe I tipus CARANDINI o similar,
armadura d'alumini injectat pintat color beige, rflector d'alumini
anidizat, tancament de vidre corb templat enmarcat, accés
independent a l'equip per la part superior, i a la làmpada per la inferior,
grau de protecció óptica IP-66 amb elements filtrants de polamida
reforçat, amb l'equip incorporat per làmpada vapor de sodí d'alta
pressió 250 W muntat en placa extraible de polipropilè reforçat
muntatge vertical regulable (P - 100)

557,50 7,000 3.902,50

3 GHQ6IOC1 u Projector model TNG-400, clase I tipus CARANDINI o similar, con tapa
i armadura de fundició injectada d'alumini, reflector parabolico en xapa
d'alumini abrillantat i anodizat electrolíticament de distribució simétrica,
juntes d'estaqueitat de silicona, forquilla d'acer galvanitzat, amb equip
incorporat per làmpada vapor de sodi d'alta presió 400 W -EF- amb
acoplament per columna PRIM (P - 99)

373,50 12,000 4.482,00

4 GHQ6IOC4 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 400 W, -EF- (P - 102) 35,00 12,000 420,00
5 GHQ6IOC3 u Làmpada vapor de sodi d'alta pressió 250 W, tubular (P - 101) 32,00 7,000 224,00
6 FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 15

m. d'alçàda, coronament sense platina, amb base platina i porta model
EUROPA o similar, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 12
m, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.
(P - 24)

945,72 3,000 2.837,16

TOTAL Titol 3 01.05.04 18.006,69

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 05 ENLLUMENAT

Titol 3 05 POSADA EN SERVEI

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 FHM1E080 u Subministre i col.locació d'enllumenat provisional durant l'execució de
les obres, inclou totes les feines adients per al seu perfecte
funcionament, pals, lluminaries, cables, quadres preovisinals,
suministre i col.locació, segons les directrius del servei d'enllumnat
municipal (P - 25)

809,93 1,000 809,93

2 X0010000 PA Partida alçada per despeses de contratatació potencia a fecsa-endesa
(P - 0)

1.600,00 1,000 1.600,00

3 X0010001 PA Partida alçada per al projecte tècnic legalització instal.lació elèctrica (P
- 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

4 X0010002 PA Partida alçada per taxes indústria legalització instal.lació elèctrica BT
enllumenat. (P - 0)

262,62 1,000 262,62

TOTAL Titol 3 01.05.05 3.872,55

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 06 REG i VEGETACIÓ

Titol 3 02 DRENATGE

1 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P -
86)

16,84 709,200 11.942,93

2 G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 49)

24,20 180,313 4.363,57

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
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 - 45)

4,28 151,071 646,58

4 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 54)

90,10 19,000 1.711,90

5 GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer
amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P
- 96)

4,36 19,000 82,84

6 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 40)

6,26 302,500 1.893,65

7 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 62)

2,59 566,600 1.467,49

TOTAL Titol 3 01.06.02 22.108,96

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 06 REG i VEGETACIÓ

Titol 3 03 SISTEMA DE REG

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
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1 GRI00001 u Instal.lació d'arqueta, de centre de control composat per dos enllaços
de tres peces de DN 2 1/4'', vàlvula de comporta, càlvula de retenció,
filtre de malla de DN 2 1/4'' tipus AMID o similar, regulador de pressió
de DN 2 2/4'' amb manòmetre, programador autònom de piles de 9V
amb consola de programació tipus RAIN-BIRD-TBOS o similar i estanc
per inmersió i electrovàlvules de DN 1 1/4'' i 1 1/2'', amb part
proporcional d'accessoris i provada (P - 104)

801,53 2,000 1.603,06

2 GRI00003 m Subministrament i col.locació en rasa de tuberia flexible de polietilè de
baixa densitat PEBD, DN 20mm, PN 10 ATM, ubicada a l'interior de
canonada de doble capa de polietilè d'alta densitat PEAD, resistència
a la compressió de 450 N, grau de protecció 9 (segons UNE 20324),
norma en UNE 50084, part proporcional d'accessoris i probada (P -
105)

5,07 19,300 97,85

3 GRI00004 u Col.locació de reg en escossell compodat per dos microtubs de
polietilè PE, DN 4,7 mm, longitud 50 cm, goter autocompensat
antidrenant CNL, tipus NETAFIN, Q 4 L/h situat a interior de tub de
drenatge circular monocapa, PEAD corrugat i ranurat, DN 80 mm,
longitud 20 cm, part proporcional d'accessoris i provat (P - 106)

5,64 96,000 541,44

4 FDKDEFEO pa Escomeses d'aigua de 10 m3/h per a instal.lacions de reg, inclou drets
d'escomesa, instal.lació comptador, by-pass mestre i arqueta i tapa
segons normativa companyia d'aigües (P - 12)

1.673,73 2,000 3.347,46

5 FDK3U020 u Perico rectangular per a cnalització de serveis de 100x60x40 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat de 10x14x29 cm arrebossades
per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L, amb llit de grava granitica per a drens de 10 cm
de gruix (P - 11)

115,83 2,000 231,66

6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 4)

6,67 0,000 0,00

7 FRF8B001 u Suministre i col.locació de boca de reg de racord Barcelona, 45mm,
tipus Belgicast o similar col.lcacada amb dau de formigó, inclosos
colzes de bronze i part proporcional d'accessoris (P - 31)

199,92 5,000 999,60

8 EFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 1)

3,12 340,840 1.063,42

9 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 2)

3,96 497,379 1.969,62

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
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 - 45)

4,28 3,860 16,52

11 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 40)

6,26 3,860 24,16

TOTAL Titol 3 01.06.03 9.894,79

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 06 REG i VEGETACIÓ

Titol 3 04 JARDINERIA

1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric (P - 64)

17,57 154,363 2.712,16

euros
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2 G228U0Z1 m3 Rebliment i compactació de rases i pous de plantació, amb material
procedent de les terres de conrreus (excavació previa), seleccionat i
acopiat, per realitzar el rebliment de rases, estesa i compactació
segons el cas, plànols de detall i condiccions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 46)

3,73 1.782,295 6.647,96

3 FR3P3G1X m3 Transport i subministrament i incorporació de barreja de sauló 50% i
enervit (esmena orgànica) 50%, en tongades de 20-30 cm a les rases
d'implantació amb compactació delñ 85% del P.N., sense compactació
als forats de plantació, amb mitjans manuals, la textura resultant haurà
d'esses franc-sorrenca i haurà de tenir un contingut mínim de materia
orgànica de 2%, l'esmena orgànica serà d'aportació o provinent de
terres dels conrreus (P - 28)

23,15 2.061,172 47.716,13

4 GRI00006 u Subbministre i col.locació de tutor de fusta format per un rodó de fusta
de castanyer tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargèria, amb
subjecció especifica de goma per altres (P - 107)

5,74 46,000 264,04

5 FR44D6Q1 u Subministrament i plantació de platanus orientalis, de 30 a 35 cm de
perímetre de tronc, present amb pa de terra primera qualitat segons
NTJ, amb mitjans manuals, plantació atacat, formació d'escossell, regs
a mànega post-plantaciò, adreçament en cas necessari i manteniment
fins a recepció d'obra (P - 29)

241,30 46,000 11.099,80

6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 4)

6,67 88,320 589,09

7 FR66DP02 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de
14, amb mitjans manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m,
rebliment i primer reg.

(P - 30)

2,10 2.800,000 5.880,00

TOTAL Titol 3 01.06.04 74.909,18

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 BARANES

1 GB12U11X m Formació de barana/rigola de protecció en acer inoxidable AISI 316,
en separació amb tràsit rodat, inclòs part proporcional de peces
especials, ancoratges, neteja, tub se diàmetre 200 per desguas,
acabats xorejat, esmerelita, polit mate, segons criteri de la DF,
totalment acabat segons plànols de detall (P - 78)

382,59 98,000 37.493,82

2 GB12U13X u Subministre i col.locació de visera de protecció de catenaria ancorada
a l'estructura metàl.lica, inclosos elements d'ancoratge, medis auxiliars
i totes les feines necessaries (P - 79)

323,87 8,000 2.590,96

3 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20
mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 77)

89,12 98,000 8.733,76

TOTAL Titol 3 01.07.01 48.818,54

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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 - 80)

0,51 824,306 420,40

euros
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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 - 81)

0,59 238,069 140,46

3 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 - 83)

11,69 56,160 656,51

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 - 82)

1,11 14,000 15,54

TOTAL Titol 3 01.07.02 1.232,91

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

Titol 3 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U110 u Placa circular de 60 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 - 85)

62,18 8,000 497,44

2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 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 - 84)

74,10 9,000 666,90

TOTAL Titol 3 01.07.03 1.164,34

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 08 AFECCIONS FERROVIÀRIES

Titol 3 01 AFECCIONS FERROVIÀRIES

1 XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per afeccions ferroviàries (P - 0) 50.000,00 1,000 50.000,00
2 GTG1IOC1 m Reconstrucció de tancament exterior tipus renfe, inclòs excavació i

fonament d'ancoratge (P - 108)
11,34 120,000 1.360,80

TOTAL Titol 3 01.08.01 51.360,80

Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 09 MOBILIARI URBÀ

1 FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL
BENITO o similar amb cubeta abatible en planxa d'acer perforada
amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en estructura de tub de 40
mm de diàmetre amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb
dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant
quatre perns d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment
col.locada inclos cargoleria. (P - 27)

75,60 6,000 453,60

2 FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg
de pes. amb potes de fosa de ferro i seient i respatller de fusta de
iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos cargoleria
d'ancoratge a terra. (P - 26)

477,00 4,000 1.908,00

TOTAL Capítol 01.09 2.361,60

euros
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Obra 01 PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS

Capítol 10 VARIS

Titol 3 01 VARIS

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)

27.662,97 1,000 27.662,97

2 XPA1IOC5 pa Partida alçada a justificar per a control de Qualitat addicional al 1%
inclòs en els preus (P - 0)

22.938,21 1,000 22.938,21

3 XPA1IOC2 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats (P - 0) 6.000,00 1,000 6.000,00
4 XPA1I0C6 pa Partida alçada a justificar per possibles imprevistos durant l'execució

de l'obra (P - 111)
10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Titol 3 01.10.01 66.601,18

euros



Projecte constructiu d'un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió dels barris de la 
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per preu)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PPA1IOC2 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a inplantació de
sistema de detecció de caigudes
d'objectes, inclòs elements de
barana fitxes i basculans,
camares, sistmes elèctrics i
totes les unitats necessàries
per deixar el sistmea
totalmament acabat

165.000,00 1,000 8,201 165.000,00

XPA1IOC1 pa Partida alçada a justificar per
afeccions ferroviàries

50.000,00 1,000 2,492 50.000,00

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

27.662,97 1,000 1,373 27.662,97

XPA1IOC5 pa Partida alçada a justificar per
a control de Qualitat
addicional al 1% inclòs en els
preus

22.938,21 1,000 1,144 22.938,21

FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i
comandament tipus paeria mod.
gestiollum, per una potencia 25
kw 230/400 composat per 2
moduls de poliester hazemelyer
amb teula, base inferior
formant un conjunt
(fecsa-protecció) 2000 x 1300 x
350, equips de mesura homolgats
per b.o., c.g.p., 5 sortides
e.p., plc, modem de
comunicació, antena exterior,
equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà
sol.licitar el informe tècnic
previ al servei d'electricitat)

10.650,00 1,000 0,535 10.650,00

XPA1I0C6 pa Partida alçada a justificar per
possibles imprevistos durant
l'execució de l'obra

10.000,00 1,000 0,506 10.000,00

XPA1IOC2 pa Partida alçada a justificar per
a la reposició de serveis
afectats

6.000,00 1,000 0,307 6.000,00

PPA10008 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a prova de càrrega
de tots els trams

5.000,00 1,000 0,258 5.000,00

FHGADP02 U Regulació de flux scorpio -
tipus paeria per una potencia
de 30 kva incloent connexionat
i muntatge

3.996,00 1,000 0,209 3.996,00

FDKDEFEO pa Escomeses d'aigua de 10 m3/h
per a instal.lacions de reg,
inclou drets d'escomesa,
instal.lació comptador, by-pass
mestre i arqueta i tapa segons
normativa companyia d'aigües

1.673,73 2,000 0,1710 3.347,46

X0010000 PA Partida alçada per despeses de
contratatació potencia a
fecsa-endesa

1.600,00 1,000 0,0811 1.600,00

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per preu)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GDK2U0Z1 u Arqueta per a canalització de
serveis de 300x120mm de
fondària, amb parets de 15cm de
gruix i solera de 20cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
preparat per connexió amb la
resta de pericons, en formació
de punt de registre de serveis,
totalment acabat segons
especificacions DF. Inclosa
tapa de registre per arqueta,
formada per bastiment d'acer
galvanitzat en calent, marc i
tpa amb panxa galvanitzada en
calent de 10mm de gruix, inclòs
dibuix antilliscant, inclòs
part proporcional de peces
especials, totalment
instal.lada segons plànols de
detalls i especificacions de la
DF

1.383,90 4,000 0,2812 5.535,60

X0010001 PA Partida alçada per al projecte
tècnic legalització
instal.lació elèctrica

1.200,00 1,000 0,0613 1.200,00

GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de
diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

979,53 2,000 0,1014 1.959,06

FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 15 m.
d'alçàda, coronament sense
platina, amb base platina i
porta model EUROPA o similar,
col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 12 m,
inclòs formigó, perns i
cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.

945,72 3,000 0,1415 2.837,16

FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 15m d'alçada,
coronament sense platina, amb
base platina i porta model
EUROPE, col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 10m i braç
a 5m d'alçada, inclòs formigó,
perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.

877,29 7,000 0,3116 6.141,03
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FHM1E080 u Subministre i col.locació
d'enllumenat provisional durant
l'execució de les obres, inclou
totes les feines adients per al
seu perfecte funcionament,
pals, lluminaries, cables,
quadres preovisinals,
suministre i col.locació,
segons les directrius del
servei d'enllumnat municipal

809,93 1,000 0,0417 809,93

GRI00001 u Instal.lació d'arqueta, de
centre de control composat per
dos enllaços de tres peces de
DN 2 1/4'', vàlvula de
comporta, càlvula de retenció,
filtre de malla de DN 2 1/4''
tipus AMID o similar, regulador
de pressió de DN 2 2/4'' amb
manòmetre, programador autònom
de piles de 9V amb consola de
programació tipus
RAIN-BIRD-TBOS o similar i
estanc per inmersió i
electrovàlvules de DN 1 1/4'' i
1 1/2'', amb part proporcional
d'accessoris i provada

801,53 2,000 0,0818 1.603,06

G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb
polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses

605,80 4,287 0,1319 2.597,06

GHQ6IOC2 u Lluminària modelo QSA-10V
classe I tipus CARANDINI o
similar, armadura d'alumini
injectat pintat color beige,
rflector d'alumini anidizat,
tancament de vidre corb templat
enmarcat, accés independent a
l'equip per la part superior, i
a la làmpada per la inferior,
grau de protecció óptica IP-66
amb elements filtrants de
polamida reforçat, amb l'equip
incorporat per làmpada vapor de
sodí d'alta pressió 250 W
muntat en placa extraible de
polipropilè reforçat muntatge
vertical regulable

557,50 7,000 0,1920 3.902,50

G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 150 cm de cantell,
totalment col·locada

508,89 331,000 8,3721 168.442,59

FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o
similar de 1,5 m de llargaria i
84 kg de pes. amb potes de fosa
de ferro i seient i respatller
de fusta de iroko, segons
planols, tomalment col.locat,
inclos cargoleria d'ancoratge a
terra.

477,00 4,000 0,0922 1.908,00

XPA20004 u Partida alçada a justidfica per
treballs de connexió de nova
xarxa de clavegueram a la xarxa
existent

410,00 2,000 0,0423 820,00
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GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de
diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

402,07 4,000 0,0824 1.608,28

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

397,68 82,640 1,6325 32.864,28

GB12U11X m Formació de barana/rigola de
protecció en acer inoxidable
AISI 316, en separació amb
tràsit rodat, inclòs part
proporcional de peces
especials, ancoratges, neteja,
tub se diàmetre 200 per
desguas, acabats xorejat,
esmerelita, polit mate, segons
criteri de la DF, totalment
acabat segons plànols de detall

382,59 98,000 1,8626 37.493,82

GHQ6IOC1 u Projector model TNG-400, clase
I tipus CARANDINI o similar,
con tapa i armadura de fundició
injectada d'alumini, reflector
parabolico en xapa d'alumini
abrillantat i anodizat
electrolíticament de
distribució simétrica, juntes
d'estaqueitat de silicona,
forquilla d'acer galvanitzat,
amb equip incorporat per
làmpada vapor de sodi d'alta
presió 400 W -EF- amb
acoplament per columna PRIM

373,50 12,000 0,2227 4.482,00

GB12U13X u Subministre i col.locació de
visera de protecció de
catenaria ancorada a
l'estructura metàl.lica,
inclosos elements d'ancoratge,
medis auxiliars i totes les
feines necessaries

323,87 8,000 0,1328 2.590,96

GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

290,15 26,000 0,3729 7.543,90

G981U026 u Conjunt dels dos extrems de
gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat

289,80 6,000 0,0930 1.738,80

X0010002 PA Partida alçada per taxes
indústria legalització
instal.lació elèctrica BT
enllumenat.

262,62 1,000 0,0131 262,62
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FR44D6Q1 u Subministrament i plantació de
platanus orientalis, de 30 a 35
cm de perímetre de tronc,
present amb pa de terra primera
qualitat segons NTJ, amb
mitjans manuals, plantació
atacat, formació d'escossell,
regs a mànega post-plantaciò,
adreçament en cas necessari i
manteniment fins a recepció
d'obra

241,30 46,000 0,5532 11.099,80

G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu
i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa

225,97 63,000 0,7133 14.236,11

FRF8B001 u Suministre i col.locació de
boca de reg de racord
Barcelona, 45mm, tipus
Belgicast o similar col.lcacada
amb dau de formigó, inclosos
colzes de bronze i part
proporcional d'accessoris

199,92 5,000 0,0534 999,60

F991U050 u Escossell de planxa d'acer
galvanitzat de mides
aproximades 120x75x20 cm de 10
mm de gruix, realitzat en
taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

167,17 46,000 0,3835 7.689,82

G981U006 m Gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat

159,43 24,000 0,1936 3.826,32

GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65
cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de
40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat

148,70 26,000 0,1937 3.866,20

G4ZBIOC1 u Subministrament, transport i
muntatge de suport de neoprè
epecial 200x450x52 per a
recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

117,74 26,000 0,1538 3.061,24

FDK3U020 u Perico rectangular per a
cnalització de serveis de
100x60x40 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat de
10x14x29 cm arrebossades per
dins amb morter de ciment
1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L, amb llit
de grava granitica per a drens
de 10 cm de gruix

115,83 2,000 0,0139 231,66
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GDD1U110 m Suplement per major alçària de
1,60 m de pou de registre de 80
cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons

115,59 6,000 0,0340 693,54

G450R6GF m3 Formigó per a alçats de murs i
estreps, piles i taulers,
HA-35/P/20/IIb, apte per a
classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat

107,96 975,136 5,2341 105.275,68

G450R6EF m3 Formigó per a alçats de murs i
estreps, piles i taulers,
HA-30/P/20/IIb, apte per a
classe d'exposició IIb, inclòs
col·locació, vibrat i curat

103,64 210,000 1,0842 21.764,40

FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de
pe per a connexió d'embornal o
escomesa domiciliària amb tub
de PE amb col·lector principal
de PE, tot inclòs, totalment
instal·lat i acabat.

97,80 20,000 0,1043 1.956,00

G450R4E8 m3 Formigó per a soleres,
fonaments i encepats,
HA-30/P/20/IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

95,34 931,200 4,4144 88.780,61

G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en
soleres, massisos i
proteccions, HM-20/P/20/I, apte
per a classe d'exposició i,
inclòs col·locació, vibrat i
curat

90,10 78,520 0,3545 7.074,65

F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat
reglejat

90,07 384,852 1,7246 34.663,62

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

89,93 62,250 0,2847 5.598,14

FGD2223D U Placa de connexió a terra
d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superfície 0,3
m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada

89,30 13,000 0,0648 1.160,90

GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció
en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada
16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior
de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

89,12 98,000 0,4349 8.733,76
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FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model
PA600 de la casa FUNDICIO
DUCTIL BENITO o similar amb
cubeta abatible en planxa
d'acer perforada amb forats de
5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de
diàmetre amb base d'ancoratge i
platines rectangulars amb dos
forats de 12 mm de diàmetre per
a la seva fixació al sol
mitjançant quatre perns
d'expansió de M8. Color gris
RAL 7011, totalment col.locada
inclos cargoleria.

75,60 6,000 0,0250 453,60

GBB1U101 u Placa triangular de 90 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

74,10 9,000 0,0351 666,90

FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó
prefabricat de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, per a
instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de
formigó hm-20/p/40/i de 15 cm
de gruix, inclòs bastiment i
tapa de fossa tipus Paeria.
Totalment col·locat.

71,34 29,000 0,1052 2.068,86

GBB1U110 u Placa circular de 60 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

62,18 8,000 0,0253 497,44

F9F5U0Z1 m2 Paviment de peces prefabricades
de formigó de 80x60x12 cm,
tipus llosa vyulcano amb àrid
granític-silicics i pigments
d'òxids sintètics de ferro,
col.locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l sobre
base de formigó

54,63 1.438,482 3,9154 78.584,27

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

49,63 740,543 1,8355 36.753,15

G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

44,70 22,000 0,0556 983,40
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GD75U010 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

40,78 322,124 0,6557 13.136,22

G965000X m Vorada especial recta de
dimensiones 0.275/0.3 x 0.25 x
1 m, de la casa Breinco o
similar, de peces prefabricades
de formigó fluid 350 kg/cm2,
acabats llits, inclosa
excavació i base de formigó 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col.locada inclós
part proporcional de peces
especials i neteja

40,39 869,780 1,7558 35.130,41

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

36,48 1.438,260 2,6159 52.467,72

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

35,77 804,975 1,4360 28.793,96

GHQ6IOC4 u Làmpada vapor de sodi d'alta
pressió 400 W, -EF-

35,00 12,000 0,0261 420,00

G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

34,08 129,400 0,2262 4.409,95

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,43 955,146 1,5963 31.930,53

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

32,42 1.806,488 2,9164 58.566,34

GHQ6IOC3 u Làmpada vapor de sodi d'alta
pressió 250 W, tubular

32,00 7,000 0,0165 224,00

GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de
tub de PE DN315 doble paret
SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre
per a aigües pluvials i marró
per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa,
instal·lat i provat.

30,10 269,500 0,4066 8.111,95

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

28,98 204,912 0,3067 5.938,35
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GDG3U0Z1 m Canalització de serveis amb 6
tubs rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre i 3 tubs rígids de PVC
de 160mm de diàmetre,
excavació, reblert i
compactació de rasa amb càrrega
i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

26,48 474,700 0,6268 12.570,06

G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de
5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

24,20 180,313 0,2269 4.363,57

FR3P3G1X m3 Transport i subministrament i
incorporació de barreja de
sauló 50% i enervit (esmena
orgànica) 50%, en tongades de
20-30 cm a les rases
d'implantació amb compactació
delñ 85% del P.N., sense
compactació als forats de
plantació, amb mitjans manuals,
la textura resultant haurà
d'esses franc-sorrenca i haurà
de tenir un contingut mínim de
materia orgànica de 2%,
l'esmena orgànica serà
d'aportació o provinent de
terres dels conrreus

23,15 2.061,172 2,3770 47.716,13

GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de
tub de PE DN 200 doble paret
SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre
per a aigües pluvials i marró
per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa,
instal·lat i provat.

21,71 54,000 0,0671 1.172,34

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

20,99 2.357,665 2,4672 49.487,39

G922U010 m3 Base de sauló, estesa,
humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

17,57 154,363 0,1373 2.712,16

G975U020 m Rigola prefabricada de formigó
de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

17,17 619,780 0,5374 10.641,62
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GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

16,84 709,200 0,5975 11.942,93

FG31SA86 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tripolar amb neutre de 3,5x50
mm2 i col.locat en tub

14,33 662,000 0,4776 9.486,46

F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

12,29 4,800 0,0077 58,99

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

11,69 56,160 0,0378 656,51

GTG1IOC1 m Reconstrucció de tancament
exterior tipus renfe, inclòs
excavació i fonament
d'ancoratge

11,34 120,000 0,0779 1.360,80

FG151522 U Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca,
muntada superficialment.
incloent borns de connexionat
entrada sortida i fusibles
cahors per a la desconnexió del
punt de llum

10,90 10,000 0,0180 109,00

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols

9,67 52,000 0,0281 502,84

GPOCI0C1 m2 Impermeabilització de taullell
amb breas modificades tipus
BITUPOX de BASF o similar, amb
un rendiement mínim de 0.5
kg/m2

8,29 28,400 0,0182 235,44

FG31S766 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tripolar amb neutre de 3,5x16
mm2 i col.locat en tub

6,82 880,000 0,3083 6.001,60

F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics

6,67 88,320 0,0384 589,09

G219U020 m Demolició de vorades amb 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

6,59 63,838 0,0285 420,69

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per preu)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,54 1.452,100 0,4786 9.496,73

F2225220 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics

6,28 9,600 0,0087 60,29

G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,26 306,360 0,1088 1.917,81

G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,23 167,021 0,0589 1.040,54

GRI00006 u Subbministre i col.locació de
tutor de fusta format per un
rodó de fusta de castanyer
tractada de 8 cm de diàmetre i
3 m de llargèria, amb subjecció
especifica de goma per altres

5,74 46,000 0,0190 264,04

GRI00004 u Col.locació de reg en escossell
compodat per dos microtubs de
polietilè PE, DN 4,7 mm,
longitud 50 cm, goter
autocompensat antidrenant CNL,
tipus NETAFIN, Q 4 L/h situat a
interior de tub de drenatge
circular monocapa, PEAD
corrugat i ranurat, DN 80 mm,
longitud 20 cm, part
proporcional d'accessoris i
provat

5,64 96,000 0,0391 541,44

G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

5,56 48.061,616 13,2892 267.222,58

FG31S606 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x10 mm2 i
col.locat en tub

5,46 425,000 0,1293 2.320,50

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per preu)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GRI00003 m Subministrament i col.locació
en rasa de tuberia flexible de
polietilè de baixa densitat
PEBD, DN 20mm, PN 10 ATM,
ubicada a l'interior de
canonada de doble capa de
polietilè d'alta densitat PEAD,
resistència a la compressió de
450 N, grau de protecció 9
(segons UNE 20324), norma en
UNE 50084, part proporcional
d'accessoris i probada

5,07 19,300 0,0094 97,85

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

4,75 218,889 0,0595 1.039,72

G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports

4,46 120,000 0,0396 535,20

GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,36 19,000 0,0097 82,84

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material 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

4,28 349,031 0,0798 1.493,85

EFB26455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

3,96 497,379 0,1099 1.969,62

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

3,80 30,000 0,01100 114,00

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per preu)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G228U0Z1 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous de plantació, amb
material procedent de les
terres de conrreus (excavació
previa), seleccionat i acopiat,
per realitzar el rebliment de
rases, estesa i compactació
segons el cas, plànols de
detall i condiccions del plec
de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,73 1.782,295 0,33101 6.647,96

EFB25455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

3,12 340,840 0,05102 1.063,42

FG311706 M Conductor de coure de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub

2,96 942,000 0,14103 2.788,32

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

2,59 3.015,588 0,39104 7.810,37

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,59 566,600 0,07105 1.467,49

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,57 2.300,692 0,29106 5.912,78

G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, 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

2,42 1.184,500 0,14107 2.866,49

Euro



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per preu)

28/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG22PB10 m Tub flexible de polietilè 90 mm
de diàmetre nominal, de doble
paret, corrugada la exterior i
llisa la interior, d'alta
resistència als impactes i al
punxonament, apte per a
temperatures de fins a 90º C,
subministrat en rotlles de 50 m
de llargària i amb una guia o
en barrer de 6 m de llargària,
muntant com a canalització
soterrada

2,17 1.112,958 0,12108 2.415,12

FR66DP02 U Subministrament i plantació de
plantes aromàtiques en
contenidor de 14, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de
forat de 0,4x0,4x0,4 m,
rebliment i primer reg.

2,10 2.800,000 0,29109 5.880,00

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

1,36 1.297,998 0,09110 1.765,28

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.

1,11 14,000 0,00111 15,54

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,04 237.162,123 12,26112 246.648,61

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,64 1.669,354 0,05113 1.068,39

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.

0,59 238,069 0,01114 140,46

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.

0,51 824,306 0,02115 420,40

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus ECR-1

0,36 2.209,524 0,04116 795,43

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

0,35 9,600 0,00117 3,36

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,27 1.112,958 0,01118 300,50

G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, 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

0,23 15.000,000 0,17119 3.450,00

TOTAL: 100,002.012.068,96

Euro
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  ENDERROCS 4.136,91
Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 283.114,72
Capítol 01.01  ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES 287.251,63
Titol 3 01.02.01  ESTREPS 421.888,96
Titol 3 01.02.02  PILES 92.064,03
Titol 3 01.02.03  TAULER 244.033,40
Titol 3 01.02.04  VARIS 187.685,83
Capítol 01.02  ESTRUCTURA 945.672,22
Titol 3 01.03.01  PAVIMENTS CALÇADA 131.258,97
Titol 3 01.03.02  PAVIMENTS VORERA 252.048,58
Capítol 01.03  FERMS i PAVIMENTACIÓ 383.307,55
Titol 3 01.04.01  MOVIMENT DE TERRES 7.356,39
Titol 3 01.04.04  OBRA CIVIL 41.370,33
Capítol 01.04  SISTEMA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS 48.726,72
Titol 3 01.05.01  MOVIMENT DE TERRES 5.482,03
Titol 3 01.05.02  ESCOMESA I QUADRES ELÈCTRICS 14.646,00
Titol 3 01.05.03  INSTAL·lACIÓ ELÈCTRICA 26.651,26
Titol 3 01.05.04  LLUMINARIES 18.006,69
Titol 3 01.05.05  POSADA EN SERVEI 3.872,55
Capítol 01.05  ENLLUMENAT 68.658,53
Titol 3 01.06.02  DRENATGE 22.108,96
Titol 3 01.06.03  SISTEMA DE REG 9.894,79
Titol 3 01.06.04  JARDINERIA 74.909,18
Capítol 01.06  REG i VEGETACIÓ 106.912,93
Titol 3 01.07.01  BARANES 48.818,54
Titol 3 01.07.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1.232,91
Titol 3 01.07.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1.164,34
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ 51.215,79
Titol 3 01.08.01  AFECCIONS FERROVIÀRIES 51.360,80
Capítol 01.08  AFECCIONS FERROVIÀRIES 51.360,80
Titol 3 01.10.01  VARIS 66.601,18
Capítol 01.10  VARIS 66.601,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.009.707,35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES 287.251,63
Capítol 01.02  ESTRUCTURA 945.672,22
Capítol 01.03  FERMS i PAVIMENTACIÓ 383.307,55
Capítol 01.04  SISTEMA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS 48.726,72
Capítol 01.05  ENLLUMENAT 68.658,53
Capítol 01.06  REG i VEGETACIÓ 106.912,93
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ 51.215,79
Capítol 01.08  AFECCIONS FERROVIÀRIES 51.360,80
Capítol 01.09  MOBILIARI URBÀ 2.361,60

euros



Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.10  VARIS 66.601,18
Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS 2.012.068,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.012.068,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PAS SUPERIOR BORDETA - MAGRANERS 2.012.068,95

2.012.068,95

euros
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Projecte constructiu d´un pas superior sobre el corredor ferroviari Madrid - Barcelona, de connexió
dels barris de la Bordeta i Magraners de Lleida

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 2.012.068,95

13 % Despeses Generals SOBRE 2.012.068,95................................................................. 261.568,96

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.012.068,95....................................................................... 120.724,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 2.394.362,05

18 % IVA SOBRE 2.394.362,05........................................................................................... 430.985,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.825.347,22

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos milions vuit-cents vint-i-cinc mil tres-cents quaranta-set euros amb vint-i-dos centims

LLEIDA, 25 de juny de 2011

ROVIRA BLANCH, ABEL
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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