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Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 1

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONESCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 175.010,000 175.010,000

TOTAL MEDICIÓN 175.010,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219U105

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000

TOTAL MEDICIÓN 42,000

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

3 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 49,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

4 G219U200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 126,000 126,000

TOTAL MEDICIÓN 126,000

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 37.982,820 37.982,820

TOTAL MEDICIÓN 37.982,820

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

2 G221U112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 2

C#*D#*E#*F#1 512.432,600 512.432,600

TOTAL MEDICIÓN 512.432,600

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

3 G226U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 468.727,900 468.727,900

TOTAL MEDICIÓN 468.727,900

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

4 G227U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 49.426,700 49.426,700

TOTAL MEDICIÓN 49.426,700

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

5 G2240002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 126.609,400 126.609,400

TOTAL MEDICIÓN 126.609,400

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GD57U515

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.565,000 3.565,000

TOTAL MEDICIÓN 3.565,000

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

2 GD57U615

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.240,000 3.240,000

TOTAL MEDICIÓN 3.240,000

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 3

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

3 GD57U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.435,000 5.435,000

TOTAL MEDICIÓN 5.435,000

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 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

4 GD5GU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 245,000 245,000

TOTAL MEDICIÓN 245,000

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

5 GDD1U014

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 6,000

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

6 GDDZU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 6,000

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

7 GD78U150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 67,000 67,000

TOTAL MEDICIÓN 67,000

ud Boquilla de hormigón armado para tubo de 150 cm de diámetro subministrado y colocado8 GD75U900

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

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

9 GD5AU210

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 4

C#*D#*E#*F#1 3.565,000 3.565,000

TOTAL MEDICIÓN 3.565,000

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

ud Estructura para marco de hormigón armado prefabricado, actuando como paso inferior, de longitud comprendida entre 15
y 25 metros y de altura no superior a 6 metros, suministrado y colocado.

1 G3OF001

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
FIRMESCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#1 6.588,000 15.645,000 22.233,000

TOTAL MEDICIÓN 22.233,000

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U612

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#1 4.857,460 2.067,000 6.924,460

TOTAL MEDICIÓN 6.924,460

t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

3 G9H1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7.012,630 7.012,630

TOTAL MEDICIÓN 7.012,630

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

4 G9H1U120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13.471,300 13.471,300

TOTAL MEDICIÓN 13.471,300

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 5

C#+D#+E#+F#1 230,730 280,510 491,700 98,180 1.101,120

TOTAL MEDICIÓN 1.101,120

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI6 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.220,000 10,000 52.200,000

TOTAL MEDICIÓN 52.200,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-17 G9J1U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.220,000 14,000 73.080,000

TOTAL MEDICIÓN 73.080,000

m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

8 G9650002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.565,000 3.565,000

TOTAL MEDICIÓN 3.565,000

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSASCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GBA1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15.660,000 15.660,000

TOTAL MEDICIÓN 15.660,000

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

2 GBA31001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 78,000 78,000

TOTAL MEDICIÓN 78,000

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

3 GBC1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 6

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment col·locada

4 GBC1U140

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 104,000 104,000

TOTAL MEDICIÓN 104,000

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

5 GBB1U102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 14,000

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

6 GBB1U121

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

7 GBB1U011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 44,000 44,000

TOTAL MEDICIÓN 44,000

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

8 GBB1U054

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 100 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

9 GB2AU501

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.565,000 3.565,000

TOTAL MEDICIÓN 3.565,000

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
ACCESOS Y SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTULO 07

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

MEDICIONES Pág.: 7

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

ud Intersección en T canalizada con lágrima central1 GZA1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ud Glorieta de 4 ramales de 40 m de diámetro2 GZA1U020

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

ud Glorieta de 3 ramales de 40 metros de diámetro3 GZA1U030

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 4 G921U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,250 4,000 366,000 366,000

TOTAL MEDICIÓN 366,000

PRESUPUESTO  PONTSOBRA 01
PARTIDAS ALZADASCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 PPA0U001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud en la obra2 PPA901SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alzada a justificar para el Control de Calidad de la obra3 PPA902CC

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,47m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €3,51mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 2
(TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €0,74m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 3

(CERO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,45m3G221U010 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- 4

(DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,85m3G221U112 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- 5

(DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,72m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

P- 6

(CERO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €1,29m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 7

(UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €2,29m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 8

(DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 9

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €15.000,00udG3OF001 Estructura para marco de hormigón armado prefabricado, actuando como paso inferior, de longitud
comprendida entre 15 y 25 metros y de altura no superior a 6 metros, suministrado y colocado.

P- 10

(QUINCE MIL EUROS)

 €19,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 11
(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €14,32mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 12

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €31,83tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 13

(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €31,78tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 14

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €34,01tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 15

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON UN CENTIMOS)
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 €378,74tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 16
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 17
(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €0,34m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 18
(CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €31,42mGB2AU501 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 100 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- 19

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €0,48mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 20

(CERO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €10,84m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 21

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €93,68uGBB1U011 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- 22

(NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €142,17m2GBB1U054 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- 23

(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €140,01uGBB1U102 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- 24

(CIENTO CUARENTA EUROS CON UN CENTIMOS)

 €136,49uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, 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- 25

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €103,21uGBC1U010 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- 26

(CIENTO TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €31,40uGBC1U140 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

P- 27

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €20,62mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 28

(VEINTE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €21,10mGD57U515 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- 29

(VEINTIUN EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
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 €41,62mGD57U615 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 30

(CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €15,96mGD5AU210 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

P- 31

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €27,50mGD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 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- 32

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €2.000,00udGD75U900 Boquilla de hormigón armado para tubo de 150 cm de diámetro subministrado y colocadoP- 33
(DOS MIL EUROS)

 €432,63mGD78U150 Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 34

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €923,57uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 35

(NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €140,45uGDDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat

P- 36

(CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €45.000,00udGZA1U010 Intersección en T canalizada con lágrima centralP- 37
(CUARENTA Y CINCO MIL EUROS)

 €90.000,00udGZA1U020 Glorieta de 4 ramales de 40 m de diámetroP- 38
(NOVENTA MIL EUROS)

 €70.000,00udGZA1U030 Glorieta de 3 ramales de 40 metros de diámetroP- 39
(SETENTA MIL EUROS)

 €15.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 40

(QUINCE MIL EUROS)

 €219.685,10paPPA901SS Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud en la obraP- 41
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS)

 €54.000,00paPPA902CC Partida alzada a justificar para el Control de Calidad de la obraP- 42
(CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS)
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m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €4,47

Otros conceptos 4,47 €

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

P- 2  €3,51

Otros conceptos 3,51 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 3  €0,74

Otros conceptos 0,74 €

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

P- 4  €2,45

Otros conceptos 2,45 €

m3G221U112 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- 5  €2,85

Otros conceptos 2,85 €

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

P- 6  €0,72

B0111000 Aigua  €0,05000
Otros conceptos 0,67 €

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

P- 7  €1,29

B0111000 Aigua  €0,05000
Otros conceptos 1,24 €

m3G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

P- 8  €2,29

B0111000 Aigua  €0,05000
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,81600

Otros conceptos 1,42 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9  €0,22

Otros conceptos 0,22 €

udG3OF001 Estructura para marco de hormigón armado prefabricado, actuando como
paso inferior, de longitud comprendida entre 15 y 25 metros y de altura no
superior a 6 metros, suministrado y colocado.

P- 10  €15.000,00

Sin descomposición 15.000,00 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

P- 11  €19,99

B0111000 Aigua  €0,05000
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B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600
Otros conceptos 1,24 €

mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 12  €14,32

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

 €2,86650

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,24460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,88000
B0DZA000 Desencofrant  €0,05020
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,59350

Otros conceptos 6,55 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

P- 13  €31,83

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

 €24,67000

Otros conceptos 7,16 €

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

P- 14  €31,78

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

 €24,62000

Otros conceptos 7,16 €

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

P- 15  €34,01

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

 €26,21000

Otros conceptos 7,80 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 16  €378,74

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Otros conceptos 0,00 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 17  €0,61

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Otros conceptos 0,12 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 18  €0,34

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Otros conceptos 0,15 €

mGB2AU501 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 100 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- 19  €31,42

BBM2U501 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 100 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €23,77000

Otros conceptos 7,65 €

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

P- 20  €0,48

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
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B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368
Otros conceptos 0,23 €

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

P- 21  €10,84

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

Otros conceptos 8,36 €

uGBB1U011 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- 22  €93,68

BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

 €81,01000

Otros conceptos 12,67 €

m2GBB1U054 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- 23  €142,17

BBM1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements
de fixació al suport

 €128,65000

Otros conceptos 13,52 €

uGBB1U102 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- 24  €140,01

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €123,11000

Otros conceptos 16,90 €

uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, 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- 25  €136,49

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €119,59000

Otros conceptos 16,90 €

uGBC1U010 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- 26  €103,21

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

 €8,19000

BBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €43,66000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €20,97600
Otros conceptos 30,38 €

uGBC1U140 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs base prefabricada de formigó, totalment
col·locada

P- 27  €31,40

BBC1U140 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

 €11,00000

BBMZU501 Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta  €3,50000
Otros conceptos 16,90 €
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mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 28  €20,62

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

 €13,65000

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02486
B0A3UC10 Clau acer  €0,06050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,29348
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,25200
B0DZA000 Desencofrant  €0,05020

Otros conceptos 6,29 €

mGD57U515 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- 29  €21,10

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

 €12,42150

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02825
B0A3UC10 Clau acer  €0,09075
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,33000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,30240
B0DZA000 Desencofrant  €0,06275

Otros conceptos 7,86 €

mGD57U615 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 30  €41,62

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

 €23,88750

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,33900
B0A3UC10 Clau acer  €0,12100
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50600
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,47880
B0DZA000 Desencofrant  €0,10040

Otros conceptos 16,19 €

mGD5AU210 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

P- 31  €15,96

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €4,43000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,07125

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 N

 €2,18000

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc
de 220º a 360º, per a drenatge

 €3,73890

Otros conceptos 2,54 €

mGD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 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- 32  €27,50

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

 €3,75375

B071UC01 Morter M-80  €0,26997
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U,

de 30x9 cm interiors mínim
 €15,77100
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 5

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 7,71 €

udGD75U900 Boquilla de hormigón armado para tubo de 150 cm de diámetro
subministrado y colocado

P- 33  €2.000,00

Sin descomposición 2.000,00 €

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

P- 34  €432,63

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

 €126,26250

B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,40000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €3,27600
B0DZA000 Desencofrant  €0,37650
BFG1U315 Tub de formigó armat prefabricat de DN 150 cm, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €216,61740

Otros conceptos 81,27 €

uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 35  €923,57

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

 €163,80000

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i

120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €247,05000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120
a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

 €134,76000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,
per a càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €29,85000

Otros conceptos 225,72 €

uGDDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 36  €140,45

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,

per a càrrega de ruptura de 40 t
 €113,39000

Otros conceptos 25,26 €

udGZA1U010 Intersección en T canalizada con lágrima centralP- 37  €45.000,00

Sin descomposición 45.000,00 €

udGZA1U020 Glorieta de 4 ramales de 40 m de diámetroP- 38  €90.000,00

Sin descomposición 90.000,00 €

udGZA1U030 Glorieta de 3 ramales de 40 metros de diámetroP- 39  €70.000,00

Sin descomposición 70.000,00 €

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

P- 40  €15.000,00

Sin descomposición 15.000,00 €

paPPA901SS Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud en la obraP- 41  €219.685,10
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Sin descomposición 219.685,10 €

paPPA902CC Partida alzada a justificar para el Control de Calidad de la obraP- 42  €54.000,00

Sin descomposición 54.000,00 €



   

RRReeesssuuummmeeennn   dddeee   PPPrrreeesssuuupppuuueeessstttooo   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Trabajos previos y demoliciones 38.961,89
Capítulo 01.02 Movimiento de tierras 2.362.495,72
Capítulo 01.03 Drenaje 427.145,23
Capítulo 01.04 Estructuras 45.000,00
Capítulo 01.05 Firmes 1.856.046,66
Capítulo 01.06 Señalización, balizamiento y defensas 130.659,16
Capítulo 01.07 Accesos y servicios afectados 212.316,34
Capítulo 01.08 Partidas alzadas 288.685,10

01 Presupuesto  PONTSObra 5.361.310,10

5.361.310,10

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto PONTS 5.361.310,10
5.361.310,10

Euro
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Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

PRESUPUESTO Pág.: 1

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

175.010,0000,22 38.502,20

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)

42,0003,51 147,42

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

49,0004,47 219,03

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)

126,0000,74 93,24

CAPÍTULOTOTAL 01.01 38.961,89

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

37.982,8202,45 93.057,91

2 G221U112 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 - 5)

512.432,6002,85 1.460.432,91

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

468.727,9001,29 604.658,99

4 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

49.426,7002,29 113.187,14

5 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 6)

126.609,4000,72 91.158,77

CAPÍTULOTOTAL 01.02 2.362.495,72

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO DRENAJE03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

PRESUPUESTO Pág.: 2

1 GD57U515 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 - 29)

3.565,00021,10 75.221,50

2 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 30)

3.240,00041,62 134.848,80

3 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 28)

5.435,00020,62 112.069,70

4 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 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 - 32)

245,00027,50 6.737,50

5 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 35)

6,000923,57 5.541,42

6 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat (P - 36)

6,000140,45 842,70

7 GD78U150 m Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 34)

67,000432,63 28.986,21

8 GD75U900 ud Boquilla de hormigón armado para tubo de 150 cm de
diámetro subministrado y colocado (P - 33)

3,0002.000,00 6.000,00

9 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols (P - 31)

3.565,00015,96 56.897,40

CAPÍTULOTOTAL 01.03 427.145,23

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3OF001 ud Estructura para marco de hormigón armado prefabricado,
actuando como paso inferior, de longitud comprendida entre
15 y 25 metros y de altura no superior a 6 metros,
suministrado y colocado. (P - 10)

3,00015.000,00 45.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 45.000,00

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO FIRMES05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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PRESUPUESTO Pág.: 3

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 11)

22.233,00019,99 444.437,67

2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

6.924,46034,01 235.500,88

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 13)

7.012,63031,83 223.212,01

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum (P - 14)

13.471,30031,78 428.117,91

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
16)

1.101,120378,74 417.038,19

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 17) 52.200,0000,61 31.842,00

7 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 18) 73.080,0000,34 24.847,20

8 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada (P - 12)

3.565,00014,32 51.050,80

CAPÍTULOTOTAL 01.05 1.856.046,66

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 20)

15.660,0000,48 7.516,80

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 21)

78,00010,84 845,52

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 - 26)

5,000103,21 516,05

4 GBC1U140 u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment col·locada (P - 27)

104,00031,40 3.265,60

5 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 - 24)

14,000140,01 1.960,14

6 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, 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 - 25)

1,000136,49 136,49

7 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 - 22)

44,00093,68 4.121,92

Euro
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PRESUPUESTO Pág.: 4

8 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 - 23)

2,000142,17 284,34

9 GB2AU501 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 100 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 - 19)

3.565,00031,42 112.012,30

CAPÍTULOTOTAL 01.06 130.659,16

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO ACCESOS Y SERVICIOS AFECTADOS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GZA1U010 ud Intersección en T canalizada con lágrima central (P - 37) 1,00045.000,00 45.000,00

2 GZA1U020 ud Glorieta de 4 ramales de 40 m de diámetro (P - 38) 1,00090.000,00 90.000,00

3 GZA1U030 ud Glorieta de 3 ramales de 40 metros de diámetro (P - 39) 1,00070.000,00 70.000,00

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 11)

366,00019,99 7.316,34

CAPÍTULOTOTAL 01.07 212.316,34

OBRA PRESUPUESTO  PONTS01

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra (P - 40)

1,00015.000,00 15.000,00

2 PPA901SS pa Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud en
la obra (P - 41)

1,000219.685,10 219.685,10

3 PPA902CC pa Partida alzada a justificar para el Control de Calidad de la obra
(P - 42)

1,00054.000,00 54.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.08 288.685,10

Euro



Variante de la C-14 a su paso por el municipio de Ponts

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 5.361.310,10

13,00 % Gastos Generales SOBRE 5.361.310,10.............................................................. 696.970,31

6,00 % Beneficiio Industrial SOBRE 5.361.310,10.............................................................. 321.678,61

Subtotal 6.379.959,02

18,00 % IVA SOBRE 6.379.959,02..................................................................................... 1.148.392,62

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 7.528.351,64

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS )


