
 

 

 

 

  

 

 

Autor: Marcel Algué Torres 

Tutor: Carles Labraña 

Codi: 722-PRO-CA-5688 

 

Maig 2012 
 

Projecte final de carrera 

ETSECCPB 

 

PROJECTE DE LA VARIANT [

DE SANT JOAN DE 

MEDIONA A LA CARRETERA 

BV-2136] 

 

 

VOLUM V 



ÍNDEX GENERAL 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annexos 

 Annex 01 Raó de ser 

 Annex 02 Cartografia i topografia 

 Annex 03 Geologia i geotècnia 

 Annex 04 Climatologia, hidrologia i drenatge 

 Annex 05 Estudi d’alternatives 

 Annex 06 Traçat 

 Annex 07  Senyalització i abalissament 

 Annex 08 Estudi de trànsit 

 Annex 09 Ferms i paviments 

 Annex 10 Moviment de terres 

 

 

 

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 Annex 11 Estudi de seguretat i salut 

 Annex 12  Estructures 

 Annex 13 Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 

 Annex 14 Expropiacions 

 Annex 15 Serveis afectats 

 Annex 16 Pla d’obra 

 Annex 17 Estudi d’impacte ambiental 

 Annex 18 Justificació de preus 

 Annex 19  Control de qualitat 

 Annex 20   Pressupost per al coneixement de l’administració 

 Annex 21 Reportatge fotogràfic 

 

 



DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

 Índex i situació general 

 Topogràfic 

 Situació general 

 Distribució de fulls 

 Plànols de conjunt 

 Interseccions 

 Perfils longitudinals 

 Perfils transversals 

 Seccions tipus 

 Drenatge 

 Senyalització 

 Detalls de senyalització 

 Expropiacions 

 Serveis afectats 

 Mesures correctores 

 Pavimentació 

 Detalls de drenatge 

 Planta de pavimentació 

 Estructures 

 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

 Amidaments 

 Quadre de preus número 1 

 Quadre de preus número 2 

 Pressupost 

 Resum del pressupost 

 Últim full 

 

VOLUM V 



 

Document nº4. Pressupost 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte de la Variant de Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136 

ETSECCPB 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 



Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 1

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eix Rotondes 4.466,960 4.466,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.466,960

2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

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 Can Xombo 96,690 96,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,690

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 Can Xombo 23,430 23,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,430

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol 01  EXCAVACIONS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 26.052,630

2 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 T

2 Eix Variant 6.013,400 6.013,400 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 72,800 72,800 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 66,600 66,600 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 132,800 132,800 C#*D#*E#*F#
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Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 2

6 R2-E1 84,400 84,400 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 80,400 80,400 C#*D#*E#*F#

8 R2-E3 254,600 254,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.705,000

3 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, 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 T

2 Eix Variant 33.737,000 33.737,000 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 561,700 561,700 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 551,100 551,100 C#*D#*E#*F#

8 R2-E3 1.327,800 1.327,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.177,600

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol 02  TERRAPLENS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T

2 Eix Variant 34.653,600 34.653,600 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 723,500 723,500 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 539,700 539,700 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 260,800 260,800 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 R2-E3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.177,600

2 G2264112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 T

2 Eix Variant 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 3

3 R1-E1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 862,900 862,900 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 512,100 512,100 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 621,200 621,200 C#*D#*E#*F#

8 R2-E3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.996,200

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

AMIDAMENT DIRECTE 16.824,460

4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

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

1 T

2 Eix Variant 3.525,400 3.525,400 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda i connexions 750,200 750,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.275,600

5 G227X120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T

2 Eix Variant 3.420,100 3.420,100 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda i connexions 750,200 750,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.170,300

6 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T

2 Eix Variant 3.420,100 3.420,100 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda i connexions 750,200 750,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.170,300
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Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 4

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 03  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57X010 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Eix Variant 1.180,300 1.180,300 C#*D#*E#*F#

2 R2-E1 51,230 51,230 C#*D#*E#*F#

3 R2-E2 36,650 36,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.268,180

2 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,5 m d'amplada i 0,5 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Eix Variant 2.192,380 2.192,380 C#*D#*E#*F#

2 R1-E1 89,630 89,630 C#*D#*E#*F#

3 R1-E2 109,130 109,130 C#*D#*E#*F#

4 R1-E3 172,880 172,880 C#*D#*E#*F#

5 R2-E1 104,950 104,950 C#*D#*E#*F#

6 R2-E2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

7 R2-E3 144,910 144,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.851,880

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

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

1 Eix Variant 182,730 182,730 C#*D#*E#*F#

2 R2-E1 9,680 9,680 C#*D#*E#*F#

3 R2-E2 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#

4 R2-E3 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,070

4 GD57U517 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Eix Variant 915,880 915,880 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 5

2 R1-E1 122,120 122,120 C#*D#*E#*F#

3 R1-E2 116,330 116,330 C#*D#*E#*F#

4 R1-E3 180,030 180,030 C#*D#*E#*F#

5 R2-E1 59,900 59,900 C#*D#*E#*F#

6 R2-E2 37,790 37,790 C#*D#*E#*F#

7 R2-E3 169,360 169,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.601,410

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 04  DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78X210 m Canalització amb tub de formigó prefabricat de diàmetre 0,8m, inclosa col·locació i transport

AMIDAMENT DIRECTE 35,500

2 GD78X230 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, inclosa col·locació i transport, i part proporcional de baixants esglaonades,
pous, aletes, connexionats etc.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 G222X106 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 ODT1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 ODT2 21,150 21,150 C#*D#*E#*F#

3 ODT4 83,470 83,470 C#*D#*E#*F#

4 ODT5 162,875 162,875 C#*D#*E#*F#

5 ODT6 134,375 134,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,870

4 G3Z1X130 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

1 ODT1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 ODT2 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#

3 ODT4 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#

4 ODT5 16,290 16,290 C#*D#*E#*F#

5 ODT6 13,440 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,230

Euro



Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 6

5 G228X010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 ODT1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 ODT2 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

3 ODT4 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#

4 ODT5 32,580 32,580 C#*D#*E#*F#

5 ODT6 26,880 26,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,460

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 05  OBRES DE FÀBRICA

1 PPAV001 m2 Cobrament integre incloent els treballs previs de replanteix, excavació, terraplenat, fonamentació, de construcció
de viaducte amb bigues prefabricades i formació del taulell.

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

1 Viaducte sobre la Riera de Mediona 40,000 12,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 GD78U210 m Calaix de dimensions 2,5x2,5, inclosa part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats etc.

AMIDAMENT DIRECTE 41,800

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 06  AFERMATS

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 Eix Variant 9,000 0,250 1.160,000 2.610,000 C#*D#*E#*F#

2 R1-E1 8,000 0,250 103,670 207,340 C#*D#*E#*F#

3 R1-E2 9,000 0,250 64,430 144,968 C#*D#*E#*F#

4 R1-E3 9,000 0,250 97,370 219,083 C#*D#*E#*F#

5 R2-E1 8,000 0,250 103,670 207,340 C#*D#*E#*F#

6 R2-E2 9,000 0,250 41,740 93,915 C#*D#*E#*F#

7 R3-E3 9,000 0,250 101,100 227,475 C#*D#*E#*F#

8 Camí Cal Sabater 2,000 0,250 296,750 148,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.858,496

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

Euro



Projecte de Variant a Sant Joan de Mediona a la carretera BV-2136

AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 7

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

2 Eix Variant 9,000 1.160,000 10.440,000 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 9,000 64,430 579,870 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 9,000 97,370 876,330 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 9,000 41,740 375,660 C#*D#*E#*F#

8 R3-E3 9,000 101,100 909,900 C#*D#*E#*F#

9 Camí Cal Sabater 2,000 296,750 593,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.433,980

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

2 Eix Variant 9,000 1.160,000 10.440,000 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 9,000 64,430 579,870 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 9,000 97,370 876,330 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 9,000 41,740 375,660 C#*D#*E#*F#

8 R3-E3 9,000 101,100 909,900 C#*D#*E#*F#

9 Camí Cal Sabater 2,000 296,750 593,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.433,980

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

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

2 Eix Variant 9,000 1.160,000 10.440,000 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 9,000 64,430 579,870 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 9,000 97,370 876,330 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 9,000 41,740 375,660 C#*D#*E#*F#

8 R3-E3 9,000 101,100 909,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.840,480

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

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

2 Eix Variant 9,000 1.160,000 10.440,000 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 9,000 64,430 579,870 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 9,000 97,370 876,330 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 8

6 R2-E1 8,000 103,670 829,360 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 9,000 41,740 375,660 C#*D#*E#*F#

8 R3-E3 9,000 101,100 909,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.840,480

6 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-22, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T L A g densitat

2 Eix Variant 1.160,000 9,000 0,080 2,300 1.920,960 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 103,670 8,000 0,080 2,300 152,602 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 64,430 9,000 0,080 2,300 106,696 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 97,370 9,000 0,080 2,300 161,245 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 103,670 8,000 0,080 2,300 152,602 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 41,740 9,000 0,080 2,300 69,121 C#*D#*E#*F#

8 R3-E3 101,100 9,000 0,080 2,300 167,422 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.730,648

7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-16, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T L A g densitat C#*D#*E#*F#

2 Eix Variant 1.160,000 9,000 0,050 2,300 1.200,600 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 103,670 8,000 0,050 2,300 95,376 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 64,430 9,000 0,050 2,300 66,685 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 97,370 9,000 0,050 2,300 100,778 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 103,670 8,000 0,050 2,300 95,376 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 41,740 9,000 0,050 2,300 43,201 C#*D#*E#*F#

8 R3-E3 101,100 9,000 0,050 2,300 104,639 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.706,655

8 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

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

1 T L A C#*D#*E#*F#

2 Eix Variant 1.160,000 9,000 10.440,000 C#*D#*E#*F#

3 R1-E1 103,670 8,000 829,360 C#*D#*E#*F#

4 R1-E2 64,430 9,000 579,870 C#*D#*E#*F#

5 R1-E3 97,370 9,000 876,330 C#*D#*E#*F#

6 R2-E1 103,670 8,000 829,360 C#*D#*E#*F#

7 R2-E2 41,740 9,000 375,660 C#*D#*E#*F#

8 R2-E3 101,100 9,000 909,900 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 14.840,480

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

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

1 Base T

2 T L A densitat dotació C#*D#*E#*F#

3 Eix Variant 1.160,000 0,720 2,300 0,039 74,917 C#*D#*E#*F#

4 R1-E1 103,670 0,640 2,300 0,039 5,951 C#*D#*E#*F#

5 R1-E2 64,430 0,720 2,300 0,039 4,161 C#*D#*E#*F#

6 R1-E3 97,370 0,720 2,300 0,039 6,289 C#*D#*E#*F#

7 R2-E1 103,670 0,640 2,300 0,039 5,951 C#*D#*E#*F#

8 R2-E2 41,740 0,720 2,300 0,039 2,696 C#*D#*E#*F#

9 R2-E3 101,100 0,720 2,300 0,039 6,529 C#*D#*E#*F#

10 Intermedia T

11 T L A densitat

12 Eix Variant 1.160,000 0,450 2,300 0,043 51,626 C#*D#*E#*F#

13 R1-E1 103,670 0,400 2,300 0,043 4,101 C#*D#*E#*F#

14 R1-E2 64,430 0,450 2,300 0,043 2,867 C#*D#*E#*F#

15 R1-E3 97,370 0,450 2,300 0,043 4,333 C#*D#*E#*F#

16 R2-E1 103,670 0,400 2,300 0,043 4,101 C#*D#*E#*F#

17 R2-E2 41,740 0,450 2,300 0,043 1,858 C#*D#*E#*F#

18 R2-E3 101,100 0,450 2,300 0,043 4,499 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,879

10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses

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

1 Rodadura T C#*D#*E#*F#

2 T L A densitat dotació lligant C#*D#*E#*F#

3 Eix Variant 1.160,000 9,000 0,060 0,055 34,452 C#*D#*E#*F#

4 R1-E1 103,670 8,000 0,060 0,055 2,737 C#*D#*E#*F#

5 R1-E2 64,430 9,000 0,060 0,055 1,914 C#*D#*E#*F#

6 R1-E3 97,370 9,000 0,060 0,055 2,892 C#*D#*E#*F#

7 R2-E1 103,670 8,000 0,060 0,055 2,737 C#*D#*E#*F#

8 R2-E2 41,740 9,000 0,060 0,055 1,240 C#*D#*E#*F#

9 R2-E3 101,100 9,000 0,060 0,055 3,003 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,975

11 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 20 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

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 10

1 Rotondes 336,400 336,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,400

12 G975BASA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30x30 cm i 8 cm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Rotondes 163,360 163,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,360

13 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 Rotondes 157,080 157,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,080

14 F9H1V250 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

AMIDAMENT DIRECTE 6,930

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 07  SEGURETAT VIAL
Subcapítol 01  BARRERES DE CONTENCIÓ

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

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

1 eix T

2 Eix Variant 1.834,930 1.834,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.834,930

2 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

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

1 T

2 Eix Variant 485,070 485,070 C#*D#*E#*F#

3 Rotondes 217,450 217,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 702,520

Euro
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3 GB12U212 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm
de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent
materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 07  SEGURETAT VIAL
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

1 M-2.6 4.248,950 4.248,950 C#*D#*E#*F#

2 M-1.3 278,230 278,230 C#*D#*E#*F#

3 M-3.3 322,860 322,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.850,040

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

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

1 M-6.5 (cediu el pas) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

1 M-4.2 (línia de detenció) 39,600 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 07  SEGURETAT VIAL
Subcapítol 03  SENYALS VERTICALS

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

3 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 T unitats alçada

2 suports senyals 52,000 1,800 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 07  SEGURETAT VIAL
Subcapítol 04  PANELLS

1 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

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

1 T m2 unitats

2 PANELLS ROTONDES 5,460 6,000 32,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,760

2 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 T unitats pals/panell m/pal

2 PANELLS ROTONDES 6,000 2,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 T unitats m/pal

2 PANELLS FLETXA 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/04/12 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 08  SERVEIS AFECTATS

1 GDG3DP01 m Reposició de línia elèctrica de BT incloent totes les tasques i materials necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

2 GDG3XP01 m Reposició de línia elèctrica de MT incloent totes les tasques i materials necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 492,000

3 GDG3DP03 m Reposició de línia telefònica incloent reubicacions de pals i totes les tasques i materials necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 169,160

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 09  REDUCCIÓ D'IMPACTE

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

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

1 T S TVE

2 Eix Variant 6.570,140 0,300 1.971,042 C#*D#

3 Rotondes i accessos 1.435,520 0,300 430,656 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2.401,698

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

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

1 T S TVE

2 Eix Variant 6.570,140 0,300 1.971,042 (C#*D#)

3 Rotondes i accessos 1.435,520 0,300 430,656 (C#*D#)

TOTAL AMIDAMENT 2.401,698

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

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

1 T S

2 Eix Variant 6.570,140 6.570,140 C#+E#

Euro
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3 Rotondes i accessos 1.435,520 0,300 1.435,520 C#+E#

TOTAL AMIDAMENT 8.005,660

4 GRP1X001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el subministrament del
mòdul, perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal.lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments

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

1 T L B

2 Eix Variant 223,030 3,000 669,090 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 669,090

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 10  ENJARDINAMENT ROTONDES

1 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 Farigola T Sup unitats/m2 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 904,000 5,000 4.520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.520,000

2 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

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

1 rotonda T Sup C#*D#*E#*F#

2 Rotondes 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica

AMIDAMENT DIRECTE 904,780

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 11  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 01  RESTAURACIÓ ZONES OCUPACIÓ TEMPORAL

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

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

1 T

2 Terrenys afectats per l'obra 24.403,710 0,300 7.321,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.321,113

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

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

1 T

2 Terrenys afectats per l'obra 24.403,710 0,300 7.321,113 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.321,113

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

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

1 T

2 Terrenys afectats per l'obra 24.403,710 24.403,710 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.403,710

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 01  PARTIDES D'OBRA
Titol 3 11  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 02  CONDICIONAMENT PASSOS FAUNA

1 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

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

1 Farigola T Sup unitats/m2 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1.200,290 5,000 6.001,450 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.001,450

2 GRM3X001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans acumulacions de graves,
pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la verificació
del correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les
soleres i el terreny solt; la eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons
plec de condicions, totalment executat

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  PRESSUPOST ST. JOAN DE MEDIONA
Capítol 02  PARTIDES ALÇADES

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA102IM pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA902SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/04/12 Pàg.: 1

F9H1V250P-1 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum

asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

161,09 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

G219U020P-2 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

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

G219U030P-3 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

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

G219U300P-4 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la

superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

G21B4001P-5 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,81 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

G221U010P-6 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

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

G221U113P-7 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

G222X106P-8 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

12,97 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

G2240002P-9 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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G2264112P-10 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G226U030P-11 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G227U110P-12 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G227UA15P-13 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de

préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,

humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%

del PM, mesurat sobre perfil teòric

15,74 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G227X120P-14 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat

sobre perfil teòric

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G228X010P-15 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G22D3011P-16 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G3Z1X130P-17 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota

fonaments o rebliments,

inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

81,19 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G921U020P-18 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,95 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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G9650005P-19 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

19,77 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

G975BASAP-20 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30x30

cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera

de 165 l

40,85 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G9F15111P-21 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i

compactació del paviment acabat

21,15 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

G9H1U020P-22 t Mescla bituminosa en calent S-16, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

29,85 €

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

G9H1U120P-23 t Mescla bituminosa en calent G-22, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

29,81 €

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

G9H3U260P-24 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G9HA0010P-25 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G9HA0020P-26 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 576,95 €

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G9J1U010P-27 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G9J1U320P-28 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G9J1U330P-29 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

G9K2U020P-30 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa

ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs

neteja del granulat sobrant

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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GB12U212P-31 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà

tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària,

tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i

detalls segons plànols, totalment col·locat

274,64 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GB2AU503P-32 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en

calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

31,32 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

GB2AU504P-33 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en

calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de

senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

47,43 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GBA1U310P-34 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

GBA1U350P-35 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GBA33001P-36 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

19,62 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GBB1U011P-37 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG

nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

93,91 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GBB1U054P-38 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació

(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

142,41 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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GBB1U102P-39 u Placa triangular de 135 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

140,31 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

GBBVU205P-40 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

34,09 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

GBBVU206P-41 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

60,21 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

GBBVU207P-42 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

95,37 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GBC1U010P-43 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs

suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de

suport, totalment col·locada

103,85 €

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

GBC1U132P-44 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de

fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

147,83 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

GD57U510P-45 m Cuneta profunda triangular d'1,5 m d'amplada i 0,5 m de fondària, amb un revestiment mínim

de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants

15,13 €

(QUINZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GD57U517P-46 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants

20,90 €

(VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GD57X010P-47 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny

no classificat, refinat,

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

29,59 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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GD5GU020P-48 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors

mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,70 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

GD78U210P-49 m Calaix de dimensions 2,5x2,5, inclosa part proporcional de baixants esglaonades, pous,

aletes, connexionats etc.

782,15 €

(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GD78X210P-50 m Canalització amb tub de formigó prefabricat de diàmetre 0,8m, inclosa col·locació i transport 85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

GD78X230P-51 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, inclosa col·locació i transport, i

part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats etc.

593,62 €

(CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GDG3DP01P-52 m Reposició de línia elèctrica de BT incloent totes les tasques i materials necessaris. 70,00 €

(SETANTA EUROS)

GDG3DP03P-53 m Reposició de línia telefònica incloent reubicacions de pals i totes les tasques i materials

necessaris.

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

GDG3XP01P-54 m Reposició de línia elèctrica de MT incloent totes les tasques i materials necessaris. 120,00 €

(CENT VINT EUROS)

GR3PU010P-55 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

GR3PU060P-56 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

GR4G1002P-57 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº

ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació

del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,

incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i

mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de

l'obra

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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GR710001P-58 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

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

GR720001P-59 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

GR723000P-60 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de

cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica

0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GRM3X001P-61 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans

acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la

vegetació en les embocadures; la verificació del correcte estat de les estructures esmenant

quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la

eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons plec

de condicions, totalment executat

413,95 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

GRP1X001P-62 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el

subministrament del mòdul, perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part proporcional

d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta

instal.lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

108,88 €

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

PPAV001P-63 m2 Cobrament integre incloent els treballs previs de replanteix, excavació, terraplenat,

fonamentació, de construcció de viaducte amb bigues prefabricades i formació del taulell.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 F9H1V250 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum
asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

161,09 €

Sense descomposició 161,09000 €

P-2 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

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-3 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

5,67 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-4 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,75 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,81 €

Altres conceptes 30,81000 €

P-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

2,37 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-7 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,46 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-8 G222X106 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

12,97 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05375 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,30240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

Altres conceptes 12,29885 €

P-9 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,69 €
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B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 0,64150 €

P-10 G2264112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

7,90 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,82400 €

Altres conceptes 3,07600 €

P-11 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 1,21150 €

P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

6,98 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,55600 €

Altres conceptes 1,37550 €

P-13 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

15,74 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,35584 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,88800 €

Altres conceptes 3,44766 €

P-14 G227X120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric

8,88 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,55600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

Altres conceptes 3,27550 €

P-15 G228X010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,18 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05375 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,30240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

Altres conceptes 3,41810 €

P-16 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-17 G3Z1X130 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

81,19 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 12,29592 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05375 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,30240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

Altres conceptes 68,10393 €

P-18 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,95 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

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

Altres conceptes 1,20550 €

P-19 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

19,77 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,76862 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,45896 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,27350 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €

Altres conceptes 8,24992 €

P-20 G975BASA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30x30
cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

40,85 €

BD52V0DQ m Bloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de 60x30 cm i 13 cm de gruix 9,93000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,21150 €

B0111000 m3 Aigua 0,00194 €

Altres conceptes 30,70656 €
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P-21 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

21,15 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,63700 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,91724 €

Altres conceptes 5,59576 €

P-22 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-16, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

29,85 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 22,84000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-23 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-22, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

29,81 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 22,80000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-24 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,17 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 1,66320 €

Altres conceptes 0,50680 €

P-25 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 576,95 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 576,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,52 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,39600 €

Altres conceptes 0,12400 €

P-28 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,32 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,16800 €

Altres conceptes 0,15200 €

P-29 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,38 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,22500 €

Altres conceptes 0,15500 €

P-30 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,85 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,26444 €
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B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,12500 €

Altres conceptes 0,46056 €

P-31 GB12U212 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària,
tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i
detalls segons plànols, totalment col·locat

274,64 €

BB12UCBA m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, i 99,24000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 2,00475 €

BB14U012 m Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 102,30000 €

Altres conceptes 71,09525 €

P-32 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

31,32 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 23,11000 €

Altres conceptes 8,21000 €

P-33 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

47,43 €

BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 35,01000 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-34 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,95 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

Altres conceptes 0,34340 €

P-35 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,22 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

Altres conceptes 0,79360 €

P-36 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

19,62 €
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B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Altres conceptes 10,87320 €

P-37 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

93,91 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 81,01000 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-38 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

142,41 €

BBM1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalitz 128,65000 €

Altres conceptes 13,76000 €

P-39 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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

140,31 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-40 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

34,09 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-41 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

60,21 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 55,91000 €

Altres conceptes 4,30000 €

P-42 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

95,37 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 90,21000 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-43 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada

103,85 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 20,97600 €

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclo 43,66000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,10720 €

Altres conceptes 31,10680 €

P-44 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

147,83 €
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BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos eleme 127,19000 €

Altres conceptes 20,64000 €

P-45 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,5 m d'amplada i 0,5 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

15,13 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,18900 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,78280 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

Altres conceptes 5,74970 €

P-46 GD57U517 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

20,90 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,30240 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05375 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 12,29592 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €

Altres conceptes 7,81393 €

P-47 GD57X010 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

29,59 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,51200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04300 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €

Altres conceptes 15,41750 €

P-48 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,70 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,72920 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,35996 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm i 25,59900 €

Altres conceptes 8,01184 €

P-49 GD78U210 m Calaix de dimensions 2,5x2,5, inclosa part proporcional de baixants esglaonades, pous,
aletes, connexionats etc.

782,15 €

Sense descomposició 782,15000 €

P-50 GD78X210 m Canalització amb tub de formigó prefabricat de diàmetre 0,8m, inclosa col·locació i transport 85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-51 GD78X230 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, inclosa col·locació i transport, i
part proporcional de baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats etc.

593,62 €

Sense descomposició 593,62000 €

P-52 GDG3DP01 m Reposició de línia elèctrica de BT incloent totes les tasques i materials necessaris. 70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-53 GDG3DP03 m Reposició de línia telefònica incloent reubicacions de pals i totes les tasques i materials
necessaris.

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

P-54 GDG3XP01 m Reposició de línia elèctrica de MT incloent totes les tasques i materials necessaris. 120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-55 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,67 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-56 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

1,92 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,74000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09000 €

Altres conceptes 1,09000 €

P-57 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

9,86 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €
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BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 3,75000 €

Altres conceptes 5,08191 €

P-58 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

0,81 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,15090 €

B0111000 m3 Aigua 0,01746 €

Altres conceptes 0,64164 €

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

1,07 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

B0111000 m3 Aigua 0,01746 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

Altres conceptes 0,40728 €

P-60 GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica

0,64 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16600 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36135 €

B0111000 m3 Aigua 0,00194 €

Altres conceptes 0,11071 €

P-61 GRM3X001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans
acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la
vegetació en les embocadures; la verificació del correcte estat de les estructures esmenant
quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la
eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons plec
de condicions, totalment executat

413,95 €

Sense descomposició 413,95000 €

P-62 GRP1X001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el
subministrament del mòdul, perfils metàl.lics de suport soldats a placa base, part proporcional
d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta

108,88 €
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instal.lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

Sense descomposició 108,88000 €

P-63 PPAV001 m2 Cobrament integre incloent els treballs previs de replanteix, excavació, terraplenat,
fonamentació, de construcció de viaducte amb bigues prefabricades i formació del taulell.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

Barcelona, Maig 2012

Marcel Algué Torres

L´autor del projecte
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Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 01 Treballs previs i demolicions

1 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa

la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material

sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

0,75 4.466,960 3.350,22

2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 5)

30,81 7,000 215,67

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 - 2)

6,13 96,690 592,71

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 - 3)

5,67 23,430 132,85

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.291,45

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 02 Moviments de terres

Subcapítol 01 Excavacions

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 16)

0,56 26.052,630 14.589,47

2 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 - 6)

2,37 6.705,000 15.890,85

3 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses

parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i

transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 7)

3,46 36.177,600 125.174,50

TOTAL Subcapítol 01.01.02.01 155.654,82

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 02 Moviments de terres

Subcapítol 02 Terraplens

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

1,26 36.177,600 45.583,78

2 G2264112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 10)

7,90 1.996,200 15.769,98

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 9)

0,69 16.824,460 11.608,88

4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de

terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

6,98 4.275,600 29.843,69

euros
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5 G227X120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al

100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

8,88 4.170,300 37.032,26

6 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb

sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM

II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del

sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del

PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

15,74 4.170,300 65.640,52

TOTAL Subcapítol 01.01.02.02 205.479,11

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 03 Drenatge longitudinal

1 GD57X010 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,

inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 47)

29,59 1.268,180 37.525,45

2 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,5 m d'amplada i 0,5 m de fondària, amb

un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no

classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants (P - 45)

15,13 2.851,880 43.148,94

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma

d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a

l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2

de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 48)

38,70 207,070 8.013,61

4 GD57U517 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària,

amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de

resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no

classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants (P - 46)

20,90 1.601,410 33.469,47

TOTAL Titol 3 01.01.03 122.157,47

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 04 Drenatge transversal

1 GD78X210 m Canalització amb tub de formigó prefabricat de diàmetre 0,8m, inclosa

col·locació i transport (P - 50)

85,00 35,500 3.017,50

2 GD78X230 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe

III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base

d'assentament, inclosa col·locació i transport, i part proporcional de

baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats etc. (P - 51)

593,62 20,000 11.872,40

3 G222X106 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 - 8)

12,97 421,870 5.471,65

4 G3Z1X130 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a regularització sota fonaments o rebliments,

inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P -

17)

81,19 42,230 3.428,65

euros
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5 G228X010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material

procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions

del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -

15)

4,18 84,460 353,04

TOTAL Titol 3 01.01.04 24.143,24

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 05 Obres de fàbrica

1 PPAV001 m2 Cobrament integre incloent els treballs previs de replanteix, excavació,

terraplenat, fonamentació, de construcció de viaducte amb bigues

prefabricades i formació del taulell. (P - 63)

750,00 480,000 360.000,00

2 GD78U210 m Calaix de dimensions 2,5x2,5, inclosa part proporcional de baixants

esglaonades, pous, aletes, connexionats etc. (P - 49)

782,15 41,800 32.693,87

TOTAL Titol 3 01.01.05 392.693,87

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 06 Afermats

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

sobre perfil teòric  (P - 18)

19,95 3.858,496 76.977,00

2 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics,

amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de

betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat

sobrant (P - 30)

0,85 15.433,980 13.118,88

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 27) 0,52 15.433,980 8.025,67

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

ferm nou (P - 28)

0,32 14.840,480 4.748,95

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

ferm nou (P - 29)

0,38 14.840,480 5.639,38

6 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-22, amb granulat calcàri, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum (P - 23)

29,81 2.730,648 81.400,62

7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-16, amb granulat calcàri, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum (P - 22)

29,85 1.706,655 50.943,65

8 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60

kg/m2 (P - 24)

2,17 14.840,480 32.203,84

9 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 25) 378,74 179,879 68.127,37

10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a

mescles bituminoses (P - 26)

576,95 48,975 28.256,13

11 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó

rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de

resistència característica a la compressió i totes les feines adients,

totalment col·locada (P - 19)

19,77 336,400 6.650,63

12 G975BASA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de

secció en v, de 30x30 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de

ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 20)

40,85 163,360 6.673,26

13 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i

8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb

rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P

- 21)

21,15 157,080 3.322,24

euros
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14 F9H1V250 t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb composició de

microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de ferro, estesa i

compactada al 98 % de l´assaig marshall (P - 1)

161,09 6,930 1.116,35

TOTAL Titol 3 01.01.06 387.203,97

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 07 Seguretat vial

Subcapítol 01 Barreres de contenció

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus

BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble

ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55

mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de

qualsevol radi (P - 32)

31,32 1.834,930 57.470,01

2 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus

BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble

ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55

mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de

pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol

radi (P - 33)

47,43 702,520 33.320,52

3 GB12U212 m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana

metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de

gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat

en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i

detalls segons plànols, totalment col·locat (P - 31)

274,64 80,000 21.971,20

TOTAL Subcapítol 01.01.07.01 112.761,73

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 07 Seguretat vial

Subcapítol 02 Senyalització horitzontal

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent

el premarcatge. (P - 34)

0,95 4.850,040 4.607,54

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb

pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 36)

19,62 8,000 156,96

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent

el premarcatge. (P - 35)

3,22 39,600 127,51

TOTAL Subcapítol 01.01.07.02 4.892,01

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 07 Seguretat vial

Subcapítol 03 Senyals verticals

euros
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1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al

suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 37)

93,91 41,000 3.850,31

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 39)

140,31 19,000 2.665,89

3 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant

EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2

mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P

- 43)

103,85 1,000 103,85

4 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació

MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat (P - 40)

34,09 93,600 3.190,82

TOTAL Subcapítol 01.01.07.03 9.810,87

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 07 Seguretat vial

Subcapítol 04 Panells

1 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a

senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció

(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en

poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment

col·locada (P - 38)

142,41 32,760 4.665,35

2 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació

MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat (P - 42)

95,37 48,000 4.577,76

3 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell

2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locat segons plànols (P - 44)

147,83 6,000 886,98

4 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons

designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de

senyals de trànsit, col·locat (P - 41)

60,21 7,200 433,51

TOTAL Subcapítol 01.01.07.04 10.563,60

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 08 Serveis afectats

1 GDG3DP01 m Reposició de línia elèctrica de BT incloent totes les tasques i materials

necessaris. (P - 52)

70,00 73,000 5.110,00

2 GDG3XP01 m Reposició de línia elèctrica de MT incloent totes les tasques i materials

necessaris. (P - 54)

120,00 492,000 59.040,00

3 GDG3DP03 m Reposició de línia telefònica incloent reubicacions de pals i totes les

tasques i materials necessaris. (P - 53)

40,00 169,160 6.766,40

TOTAL Titol 3 01.01.08 70.916,40

euros
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Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 09 Reducció d'impacte

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de

terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,

transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

dels talussos (P - 55)

2,67 2.401,698 6.412,53

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus

compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 56)

1,92 2.401,698 4.611,26

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els

components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,

adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la

recepció de l'obra (P - 59)

1,07 8.005,660 8.566,06

4 GRP1X001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en

mòduls, inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl.lics de

suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació,

així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta

instal.lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure

fonaments (P - 62)

108,88 669,090 72.850,52

TOTAL Titol 3 01.01.09 92.440,37

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 10 Enjardinament rotondes

1 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de

20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de

plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i

revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de

senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i

totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la

seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 57)

9,86 4.520,000 44.567,20

2 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 - 58)

0,81 105,000 85,05

3 GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla

picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de

base acrílica (P - 60)

0,64 904,780 579,06

TOTAL Titol 3 01.01.10 45.231,31

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 11 Mesures correctores

Subcapítol 01 Restauració zones ocupació temporal

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de

terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,

transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

dels talussos (P - 55)

2,67 7.321,113 19.547,37

euros
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2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus

compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 56)

1,92 7.321,113 14.056,54

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els

components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,

adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la

recepció de l'obra (P - 59)

1,07 24.403,710 26.111,97

TOTAL Subcapítol 01.01.11.01 59.715,88

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 01 PARTIDES D'OBRA

Titol 3 11 Mesures correctores

Subcapítol 02 Condicionament passos fauna

1 GR4G1002 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de

20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de

plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i

revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de

senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i

totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la

seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 57)

9,86 6.001,450 59.174,30

2 GRM3X001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals,

residus i grans acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a

l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la

verificació del correcte estat de les estructures esmenant quan

s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el

terreny solt; la eliminació dels possibles entollaments d'aigua a

l'interior o a les embocadures, segons plec de condicions, totalment

executat (P - 61)

413,95 4,000 1.655,80

TOTAL Subcapítol 01.01.11.02 60.830,10

Obra 01 Pressupost St. Joan de Mediona

Capítol 02 PARTIDES ALÇADES

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció

cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

18.803,61 1,000 18.803,61

2 XPA102IM pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 0)

35.000,00 1,000 35.000,00

3 XPA902SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (P - 0) 39.380,70 1,000 39.380,70

4 XPA902SY pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat en el decurs de les

Obres (P - 0)

28.391,07 1,000 28.391,07

TOTAL Capítol 01.02 121.575,38

euros
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NIVELL 4: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.02.01  Excavacions 155.654,82

Subcapítol 01.01.02.02  Terraplens 205.479,11

Titol 3 01.01.02  Moviments de terres 361.133,93

Subcapítol 01.01.07.01  Barreres de contenció 112.761,73

Subcapítol 01.01.07.02  Senyalització horitzontal 4.892,01

Subcapítol 01.01.07.03  Senyals verticals 9.810,87

Subcapítol 01.01.07.04  Panells 10.563,60

Titol 3 01.01.07  Seguretat vial 138.028,21

Subcapítol 01.01.11.01  Restauració zones ocupació temporal 59.715,88

Subcapítol 01.01.11.02  Condicionament passos fauna 60.830,10

Titol 3 01.01.11  Mesures correctores 120.545,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

619.708,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Treballs previs i demolicions 4.291,45

Titol 3 01.01.02  Moviments de terres 361.133,93

Titol 3 01.01.03  Drenatge longitudinal 122.157,47

Titol 3 01.01.04  Drenatge transversal 24.143,24

Titol 3 01.01.05  Obres de fàbrica 392.693,87

Titol 3 01.01.06  Afermats 387.203,97

Titol 3 01.01.07  Seguretat vial 138.028,21

Titol 3 01.01.08  Serveis afectats 70.916,40

Titol 3 01.01.09  Reducció d'impacte 92.440,37

Titol 3 01.01.10  Enjardinament rotondes 45.231,31

Titol 3 01.01.11  Mesures correctores 120.545,98

Capítol 01.01  PARTIDES D'OBRA 1.758.786,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.758.786,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PARTIDES D'OBRA 1.758.786,20

Capítol 01.02  PARTIDES ALÇADES 121.575,38

Obra 01  Pressupost St. Joan de Mediona 1.880.361,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.880.361,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Pressupost St. Joan de Mediona 1.880.361,58

1.880.361,58

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.880.361,58

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.880.361,58............................................................ 244.447,01

6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.880.361,58................................................................. 112.821,69

Subtotal 2.237.630,28

18,00 % IVA SOBRE 2.237.630,28..................................................................................... 402.773,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.640.403,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS SIS-CENTS QUARANTA MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS
)

Barcelona, Maig 2012

Marcel Algué Torres
L´autor del projecte
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