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Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA CIVILOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G214U020

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o alternatives afectades per la realització de les obres, segons
Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre de 1993

2 XPA10002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada per justificar la demolició de l'actual pont de Sarajevo. Inclou:

- Desmuntatge d'elements viaris tal com baranes, ...
- Transportatge a reciclar dels materials

3 XPA10000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

4 G3Z1U010

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

OBRA CIVILOBRA 01
PILESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070

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

C#*D#*E#*F#1 encep 60,000 3,000 180,000

C#*D#*E#*F#2 piles 60,000 0,700 8,000 336,000

C#*D#*E#*F#3 pilots 0,380 10,000 36,000 136,800

TOTAL AMIDAMENT 652,800

m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G3E5U020

AMIDAMENT DIRECTE 660,000

m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G3EZU085

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

AMIDAMENTS Pàg.: 2

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

4 G4B0U030

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

C#*D#*E#*F#1 20phi20 i 4phi20 arm encep long 60,000 2,470 24,000 3.556,800

C#*D#*E#*F#2 50phi20 arm transv encep cada 10m 6,000 2,470 6,000 50,000 4.446,000

C#*D#*E#*F#3 arm transv cada 30cm phi12 200,000 8,000 0,890 1.424,000

C#*D#*E#*F#4 armadura sup long phi 60 cada 20 60,000 15,000 1,580 1.422,000

C#*D#*E#*F#5 armadura piles 8.000,000 8.000,000

TOTAL AMIDAMENT 18.848,800

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist5 G4D0U010

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

C#*D#*E#*F#1 piles 2,000 70,000 8,000 1.120,000

C#*D#*E#*F#2 encep 60,000 2,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 1.240,000

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

6 G221U010

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

C#*D#*E#*F#1 60,000 3,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat7 G4ZBU010

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 5,000 33,000 0,500 825,000

TOTAL AMIDAMENT 825,000

OBRA CIVILOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 120 cm de cantell i 500 cm d'ample superior,
totalment col·locada

1 G4L1U410

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

C#*D#*E#*F#1 60,000 11,000 660,000

TOTAL AMIDAMENT 660,000

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U070

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

C#*D#*E#*F#1 Zona superior 60,000 5,000 0,200 10,000 600,000

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#2 Zona inferior 30,000 5,000 0,200 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 660,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

3 G4B0U030

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

C#*D#*E#*F#1 biga 60,000 2,470 24,000 3.556,800

TOTAL AMIDAMENT 3.556,800

u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

4 G4BPV010

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments5 F31DU100

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

C#*D#*E#*F#1 Encofrat a banda i banda de les piles 2,000 60,000 9,000 1.080,000

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

h Equip per col·locació de bigues. Grúa autopropulsada de 80 t6 G4B1U020

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

C#*D#*E#*F#1 120,000 8,000 2,000 1.920,000

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

h Transport especial de bigues desde lloc de fabricació7 G4B2U020

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

C#*D#*E#*F#1 50,000 8,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de
beurada, accessoris i tesat

8 G4GAU010

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

C#*D#*E#*F#1 Pretensat superior 11,000 1,102 15,000 4,000 727,320

C#*D#*E#*F#2 Pretensat inferior 10,000 1,102 45,000 7,000 3.471,300

C#*D#*E#*F#3 Pretensats de continuitat transversal 0,500 12,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 Pretensat de continuitat longitudinal 0,800 7,000 11,000 61,600

TOTAL AMIDAMENT 4.278,220

m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers superiors a 2,50 m, de lloses prefabricades amb
entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

9 G4D8U034

AMIDAMENT DIRECTE 3.300,000

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

AMIDAMENTS Pàg.: 4

OBRA CIVILOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
MOBILIARI URBÀTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

1 GR710001

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

u Lluminària marca escofet model FUL, inclos transport a l'obra i muntatge2 BHM20001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Lluminària marca escofet model NEO-PRISMA, inclos transport i posada en funcionament3 BHM20002

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

u Bancada4 GFQ11631

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

u Bancarda marca escofet model PRIMA MARINA, inclos transport a l'obra i muntatge5 GFQ11632

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de circumferència6 GQG61100

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Caixa de registre de plàstic rectangular, amb capacitat per a 12 mecanismes de tipus modular, de mòful amb ple doble,
col·locada embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris de muntatge

7 GEG61100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

pa Pèrgola de malla metal·lica per a la passera, inclosa instalació i manteniment8 XPA00001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

pa Partida alçada per justificar lles malles metal·liques, transport i col·locació9 XPA00002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA CIVILOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 04
FERMS I PAVIMENTSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U520

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

C#*D#*E#*F#1 0,800 60,000 2,400 10,000 1.152,000

C#*D#*E#*F#2 0,800 60,000 2,400 10,000 1.152,000

TOTAL AMIDAMENT 2.304,000

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses2 G9HA0010

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

C#*D#*E#*F#1 0,800 60,000 2,400 10,000 1.152,000

C#*D#*E#*F#2 0,800 60,000 2,400 10,000 1.152,000

TOTAL AMIDAMENT 2.304,000

m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

3 G9610007

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, 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

4 G9650006

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 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

5 G974U020

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m2 Pavimentació de fusta per a la zona de descans de la passera, inclos transport i posada en obra6 G97U0002

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

7 G981U004

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

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

8 G9F1U010

AMIDAMENT DIRECTE 3.600,000

OBRA CIVILOBRA 01
VARISCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per imprevistos2 XPA0IMPR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada per justificar la reposició i instal·lació de nous serveis a la passera. Inclou:

- Xarxa de drenatge als màrges de la carretera
- Instalació cables lluminària (abonament íntegre corresponents als treballs de desviaments del servei elèctric. inclou
desplaçaments, connexions, reconexions i estat definitiu i provisional de la xarxa)

3 XPA0SSAA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada per justificar les instal·lacions de seguretat en el túnel. Inclou:

- Subministrament de torreta metal·lica per ventilació local.
- Quadres elèctrics de potència i control d'energia
- Quadre d'enllumenat local tècnitc, muntat en conjunt d'armaris metàl·lics combinables de 2000x800x400 mm tipus himel
o similar.
- Instal·lació lluminària túnel
- Subministrament i instal·lació d'un grup electrògen tipus CESE-SDMO GS550 de 500/550 KVA - 400V servei continu
d'emergència. Insonoritzat en execusió eurosilent-IV per nivell màxim de 78,6 dB (A). Instal·lat en bancada d'acer amb
antivibratoris, resistències d'escalfament, bateries...

4 XPA00TUN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA OBRA CIVIL01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

200,00049,71 9.942,00

2 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de
setembre de 1993 (P - 0)

1,0005.000,00 5.000,00

3 XPA10000 pa Partida alçada per justificar la demolició de l'actual pont de
Sarajevo. Inclou:

- Desmuntatge d'elements viaris tal com baranes, ...
- Transportatge a reciclar dels materials
 (P - 36)

1,000500.000,00 500.000,00

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
8)

100,0008,85 885,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 515.827,00

OBRA OBRA CIVIL01

CAPÍTOL PILES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

652,800103,64 67.656,19

2 G3E5U020 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 6)

660,000166,75 110.055,00

3 G3EZU085 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

33,000102,92 3.396,36

4 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 10)

18.848,8001,27 23.937,98

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 14) 1.240,00030,87 38.278,80

6 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 - 5)

180,0002,47 444,60

7 G4ZBU010 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 18)

825,00014,59 12.036,75

CAPÍTOLTOTAL 01.02 255.805,68

OBRA OBRA CIVIL01

CAPÍTOL TAULER03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 G4L1U410 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus
artesa, de 120 cm de cantell i 500 cm d'ample superior, totalment
col·locada (P - 17)

660,0001.859,92 1.227.547,20

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

660,000103,64 68.402,40

3 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 10)

3.556,8001,27 4.517,14

4 G4BPV010 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
13)

30,00015,27 458,10

5 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a
fonaments (P - 3)

1.080,0001.290,00 1.393.200,00

6 G4B1U020 h Equip per col·locació de bigues. Grúa autopropulsada de 80 t (P -
11)

1.920,000239,21 459.283,20

7 G4B2U020 h Transport especial de bigues desde lloc de fabricació (P - 12) 400,00052,50 21.000,00

8 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar
en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de
beurada, accessoris i tesat (P - 16)

4.278,2203,25 13.904,22

9 G4D8U034 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de
taulers superiors a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl·lic autoportant, inclòs col·locació (P - 15)

3.300,00079,21 261.393,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.449.705,26

OBRA OBRA CIVIL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ04

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 31)

800,0000,82 656,00

2 BHM20001 u Lluminària marca escofet model FUL, inclos transport a l'obra i
muntatge (P - 1)

3,00030.000,00 90.000,00

3 BHM20002 u Lluminària marca escofet model NEO-PRISMA, inclos transport i
posada en funcionament (P - 2)

42,00010.000,00 420.000,00

4 GFQ11631 u Bancada (P - 28) 44,0001.000,00 44.000,00

5 GFQ11632 u Bancarda marca escofet model PRIMA MARINA, inclos transport
a l'obra i muntatge (P - 29)

24,000800,00 19.200,00

6 GQG61100 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de circumferència (P -
30)

20,000175,00 3.500,00

7 GEG61100 u Caixa de registre de plàstic rectangular, amb capacitat per a 12
mecanismes de tipus modular, de mòful amb ple doble,
col·locada embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris
necessaris de muntatge (P - 27)

2,00032,50 65,00

8 XPA00001 pa Pèrgola de malla metal·lica per a la passera, inclosa instalació i
manteniment (P - 32)

2,000100.000,00 200.000,00

9 XPA00002 pa Partida alçada per justificar lles malles metal·liques, transport i
col·locació (P - 33)

1,000100.000,00 100.000,00

Euro



Projecte constructiu d´una passera a l´Avinguda Meridiana

PRESSUPOST Pàg.: 3

TITOL 3TOTAL 01.04.01 877.421,00

OBRA OBRA CIVIL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ04

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)

2.304,00032,88 75.755,52

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 26) 2.304,000378,74 872.616,96

3 G9610007 m Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada,
recta i corba, 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 - 19)

480,00058,30 27.984,00

4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, 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 - 20)

240,00022,85 5.484,00

5 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 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 - 21)

100,00017,00 1.700,00

6 G97U0002 m2 Pavimentació de fusta per a la zona de descans de la passera,
inclos transport i posada en obra (P - 22)

600,00065,00 39.000,00

7 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 23)

120,00091,24 10.948,80

8 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 - 24)

3.600,00047,27 170.172,00

TITOL 3TOTAL 01.04.02 1.203.661,28

OBRA OBRA CIVIL01

CAPÍTOL VARIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,000228,69 228,69

2 XPA0IMPR pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 1,00010.000,00 10.000,00

3 XPA0SSAA pa Partida alçada per justificar la reposició i instal·lació de nous
serveis a la passera. Inclou:

- Xarxa de drenatge als màrges de la carretera
- Instalació cables lluminària (abonament íntegre corresponents
als treballs de desviaments del servei elèctric. inclou
desplaçaments, connexions, reconexions i estat definitiu i
provisional de la xarxa) (P - 35)

1,00020.000,00 20.000,00

4 XPA00TUN pa Partida alçada per justificar les instal·lacions de seguretat en el
túnel. Inclou:

1,000200.000,00 200.000,00

Euro
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- Subministrament de torreta metal·lica per ventilació local.
- Quadres elèctrics de potència i control d'energia
- Quadre d'enllumenat local tècnitc, muntat en conjunt d'armaris
metàl·lics combinables de 2000x800x400 mm tipus himel o
similar.
- Instal·lació lluminària túnel
- Subministrament i instal·lació d'un grup electrògen tipus
CESE-SDMO GS550 de 500/550 KVA - 400V servei continu
d'emergència. Insonoritzat en execusió eurosilent-IV per nivell
màxim de 78,6 dB (A). Instal·lat en bancada d'acer amb
antivibratoris, resistències d'escalfament, bateries...

 (P - 34)

5 XPA00PCQ pa Partida alçada a justificar el pla de control de qualitat (P - 0) 1,000130.657,55 130.657,55

CAPÍTOLTOTAL 01.05 360.886,24

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30.000,00uBHM20001 Lluminària marca escofet model FUL, inclos transport a l'obra i muntatgeP- 1
(TRENTA MIL EUROS)

 €10.000,00uBHM20002 Lluminària marca escofet model NEO-PRISMA, inclos transport i posada en funcionamentP- 2
(DEU MIL EUROS)

 €1.290,00m2F31DU100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonamentsP- 3
(MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS)

 €49,71m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 4

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 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- 5

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €166,75mG3E5U020 Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €102,92mG3EZU085 Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €8,85m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 8

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €103,64m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 9
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,27kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts,
capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

P- 10

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €239,21hG4B1U020 Equip per col·locació de bigues. Grúa autopropulsada de 80 tP- 11
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €52,50hG4B2U020 Transport especial de bigues desde lloc de fabricacióP- 12
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €15,27uG4BPV010 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb
injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

P- 13

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 14
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €79,21m2G4D8U034 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers superiors a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

P- 15

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

 €3,25kgG4GAU010 Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

P- 16

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1.859,92mG4L1U410 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 120 cm de cantell i 500
cm d'ample superior, totalment col·locada

P- 17

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,59dm3G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

P- 18

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €58,30mG9610007 Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, 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- 19

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €22,85mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, 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- 20

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €17,00mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 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- 21

(DISSET EUROS)

 €65,00m2G97U0002 Pavimentació de fusta per a la zona de descans de la passera, inclos transport i posada en obraP- 22
(SEIXANTA-CINC EUROS)

 €91,24mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 23

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €47,27m2G9F1U010 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- 24

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €32,88tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 25

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €378,74tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 26
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €32,50uGEG61100 Caixa de registre de plàstic rectangular, amb capacitat per a 12 mecanismes de tipus modular, de
mòful amb ple doble, col·locada embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris
de muntatge

P- 27

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1.000,00uGFQ11631 BancadaP- 28
(MIL EUROS)

 €800,00uGFQ11632 Bancarda marca escofet model PRIMA MARINA, inclos transport a l'obra i muntatgeP- 29
(VUIT-CENTS EUROS)

 €175,00uGQG61100 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de circumferènciaP- 30
(CENT SETANTA-CINC EUROS)

 €0,82m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra

P- 31

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €100.000,00paXPA00001 Pèrgola de malla metal·lica per a la passera, inclosa instalació i mantenimentP- 32
(CENT  MIL EUROS)

 €100.000,00paXPA00002 Partida alçada per justificar lles malles metal·liques, transport i col·locacióP- 33
(CENT  MIL EUROS)
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 €200.000,00paXPA00TUN Partida alçada per justificar les instal·lacions de seguretat en el túnel. Inclou:

- Subministrament de torreta metal·lica per ventilació local.
- Quadres elèctrics de potència i control d'energia
- Quadre d'enllumenat local tècnitc, muntat en conjunt d'armaris metàl·lics combinables de
2000x800x400 mm tipus himel o similar.
- Instal·lació lluminària túnel
- Subministrament i instal·lació d'un grup electrògen tipus CESE-SDMO GS550 de 500/550 KVA -
400V servei continu d'emergència. Insonoritzat en execusió eurosilent-IV per nivell màxim de 78,6
dB (A). Instal·lat en bancada d'acer amb antivibratoris, resistències d'escalfament, bateries...

P- 34

(DOS-CENTS  MIL EUROS)

 €20.000,00paXPA0SSAA Partida alçada per justificar la reposició i instal·lació de nous serveis a la passera. Inclou:

- Xarxa de drenatge als màrges de la carretera
- Instalació cables lluminària (abonament íntegre corresponents als treballs de desviaments del
servei elèctric. inclou desplaçaments, connexions, reconexions i estat definitiu i provisional de la
xarxa)

P- 35

(VINT MIL EUROS)

 €500.000,00paXPA10000 Partida alçada per justificar la demolició de l'actual pont de Sarajevo. Inclou:

- Desmuntatge d'elements viaris tal com baranes, ...
- Transportatge a reciclar dels materials

P- 36

(CINC-CENTS  MIL EUROS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uBHM20001 Lluminària marca escofet model FUL, inclos transport a l'obra i muntatgeP- 1  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

uBHM20002 Lluminària marca escofet model NEO-PRISMA, inclos transport i posada en
funcionament

P- 2  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

m2F31DU100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonamentsP- 3  €1.290,00

Sense descomposició 1.290,00 €

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

P- 4  €49,71

Altres conceptes 49,71 €

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

P- 5  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

mG3E5U020 Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6  €166,75

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €52,00492

B3Z5U002 Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons  €0,54000
B3Z5U100 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons  €23,89650

Altres conceptes 90,31 €

mG3EZU085 Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7  €102,92

Altres conceptes 102,92 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 8  €8,85

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

 €7,16625

Altres conceptes 1,68 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 9  €103,64

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 15,37 €

kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària,
mesurada des de la part superior del fonament

P- 10  €1,27

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica  €0,07010

Altres conceptes 0,54 €

hG4B1U020 Equip per col·locació de bigues. Grúa autopropulsada de 80 tP- 11  €239,21

Sense descomposició 239,21 €
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hG4B2U020 Transport especial de bigues desde lloc de fabricacióP- 12  €52,50

Sense descomposició 52,50 €

uG4BPV010 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en
estructura de formigó, segons plànols

P- 13  €15,27

B021U001 Material auxiliar de perforació  €0,20000
B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges  €1,21000
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €1,68480

Altres conceptes 12,18 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 14  €30,87

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 26,97 €

m2G4D8U034 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers superiors
a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs
col·locació

P- 15  €79,21

B0DAU014 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat
perdut de ponts amb voladius superiors a 2,50 m

 €70,85000

Altres conceptes 8,36 €

kgG4GAU010 Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en
estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i
tesat

P- 16  €3,25

B05A1000 Beurada de ciment per a injectar  €0,60000
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02260
B0ADU001 Ancoratge actiu i accessoris  €0,33110
B0ADU002 Ancoratge passiu i accessoris  €0,27655
B0AEU001 Beina de tub de polietilè  €0,62200
B0B21000 Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons  €0,91350
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €0,03120

Altres conceptes 0,45 €

mG4L1U410 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de
120 cm de cantell i 500 cm d'ample superior, totalment col·locada

P- 17  €1.859,92

B4PAU942 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 120 cm de cantell i
500 cm d'ample superior, inclòs transport a l'obra

 €1.693,76000

Altres conceptes 166,16 €

dm3G4ZBU010 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat

P- 18  €14,59

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges  €0,82500
B4PZU002 Neoprè sense armar per a recolzaments  €10,46000

Altres conceptes 3,31 €

mG9610007 Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, 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- 19  €58,30

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

 €5,05050

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,95580
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
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B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B961UC07 Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de

20x25 cm
 €38,72400

Altres conceptes 11,52 €

mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, 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- 20  €22,85

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

 €4,70925

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,86690
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U06 Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a  €4,66200

Altres conceptes 10,57 €

mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 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- 21  €17,00

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,62230
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €5,41800

Altres conceptes 4,90 €

m2G97U0002 Pavimentació de fusta per a la zona de descans de la passera, inclos
transport i posada en obra

P- 22  €65,00

Sense descomposició 65,00 €

mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 23  €91,24

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

 €9,14550

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,60020
B981U004 Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades  €51,53000

Altres conceptes 28,96 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 24  €47,27

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

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

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

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 27,51 €

tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 25  €32,88
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

B9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €25,67000

Altres conceptes 7,21 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 26  €378,74

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 0,00 €

uGEG61100 Caixa de registre de plàstic rectangular, amb capacitat per a 12 mecanismes
de tipus modular, de mòful amb ple doble, col·locada embeguda en el
formigó, inclosos tots els accessoris necessaris de muntatge

P- 27  €32,50

Sense descomposició 32,50 €

uGFQ11631 BancadaP- 28  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uGFQ11632 Bancarda marca escofet model PRIMA MARINA, inclos transport a l'obra i
muntatge

P- 29  €800,00

Sense descomposició 800,00 €

uGQG61100 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de circumferènciaP- 30  €175,00

Sense descomposició 175,00 €

m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

P- 31  €0,82

B0111000 Aigua  €0,01818
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per

espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,15090

Altres conceptes 0,65 €

paXPA00001 Pèrgola de malla metal·lica per a la passera, inclosa instalació i mantenimentP- 32  €100.000,00

Sense descomposició 100.000,00 €

paXPA00002 Partida alçada per justificar lles malles metal·liques, transport i col·locacióP- 33  €100.000,00

Sense descomposició 100.000,00 €

paXPA00TUN Partida alçada per justificar les instal·lacions de seguretat en el túnel. Inclou:

- Subministrament de torreta metal·lica per ventilació local.
- Quadres elèctrics de potència i control d'energia
- Quadre d'enllumenat local tècnitc, muntat en conjunt d'armaris metàl·lics
combinables de 2000x800x400 mm tipus himel o similar.
- Instal·lació lluminària túnel
- Subministrament i instal·lació d'un grup electrògen tipus CESE-SDMO
GS550 de 500/550 KVA - 400V servei continu d'emergència. Insonoritzat en
execusió eurosilent-IV per nivell màxim de 78,6 dB (A). Instal·lat en bancada
d'acer amb antivibratoris, resistències d'escalfament, bateries...

P- 34  €200.000,00

Sense descomposició 200.000,00 €

paXPA0SSAA Partida alçada per justificar la reposició i instal·lació de nous serveis a la
passera. Inclou:

- Xarxa de drenatge als màrges de la carretera
- Instalació cables lluminària (abonament íntegre corresponents als treballs
de desviaments del servei elèctric. inclou desplaçaments, connexions,
reconexions i estat definitiu i provisional de la xarxa)

P- 35  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €
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paXPA10000 Partida alçada per justificar la demolició de l'actual pont de Sarajevo. Inclou:

- Desmuntatge d'elements viaris tal com baranes, ...
- Transportatge a reciclar dels materials

P- 36  €500.000,00

Sense descomposició 500.000,00 €
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.04.01 MOBILIARI URBÀ 877.421,00
Titol 3 01.04.02 FERMS I PAVIMENTS 1.203.661,28

01.04 URBANITZACIÓCapítol 2.081.082,28

2.081.082,28

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 515.827,00
Capítol 01.02 PILES 255.805,68
Capítol 01.03 TAULER 3.449.705,26
Capítol 01.04 URBANITZACIÓ 2.081.082,28
Capítol 01.05 VARIS 360.886,24

01 OBRA CIVILObra 6.663.306,46

6.663.306,46

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 OBRA CIVIL 6.663.306,46
6.663.306,46

Euro
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6.663.306,46PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

866.229,8413,00 % DESPESES GENERALS SOBRE SOBRE 6.663.306,46....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE SOBRE 6.663.306,46....................................................................................................................................399.798,39

Subtotal 7.929.334,69

16,00 % IVA SOBRE 7.929.334,69....................................................................................................................................1.268.693,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.198.028,24€

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

( NOU MILIONS  CENT NORANTA-VUIT MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS )

Barcelona, octubre 2011

L´autor del projecte
Joan Agustí i Garcia
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