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AMIDAMENTS 

1-Moviment	de	terres	

1.1-Moviment de terres: Traça C-1412b 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2-Moviment de terres: Desviament 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3-Moviment de terres: Camí accés C-1412b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4-Moviment de terres: Camí accés camps de cultiu 

 

 



2-	Ferms	

2.1.1- Medicions de ferms: Traça C-1412b 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2- Medicions de ferms: Desviament 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3- Medició de ferms: Camí accés C-1412b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Medició reg: Traça C-1412b 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Medició reg: Desviament C-1412b 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-	Desbroçament	

3.1- Desbroçament: Traça C-1412b 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2- Desbroçament: Desviament 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3- Desbroçament: Camí accés C-1412b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-	Sembradura	

 

4.1- Semdradura: Traça C-1412b 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2- Semdradura: Desviament 

 

 



4.3- Semdradura: Camí accés C-1412b 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra 01 Pressupost C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES I MURS

Subcapítol 01 ESTRUCTURES

Titol 3 07 Viaducte Barranc de Coromina

Titol 4 01 FONAMENTS

NÚM. UT DESCRIPCIÓ [C] [D] [E] [F] [G] TOTAL

4 m2 HM-15 Neteja ut llargada amplada

Estrep 1 1 8,2 6,2 50,84

Estrep 2 1 8,2 6,2 50,84

pila 1 1 4,7 7,7 36,19

pila 2 1 4,7 7,7 36,19

pila 3 1 4,7 7,7 36,19

AMIDAMENT TOTAL 210,25

5 m3 HA-30 fonaments ut llargada amplada cantell

Estrep 1 1 8 6 1,2 57,6

Estrep 2 1 8 6 1,2 57,6

Pila1 1 4,5 7,5 1,8 60,75

Pila2 1 4,5 7,5 1,8 60,75

Pila3 1 4,5 7,5 1,8 60,75

AMIDAMENT TOTAL 297,45

6 m2 Encofrat en parament no vist ut llargada cantell

Estrep 1 2 8 1,2 19,2

Estrep 1 2 6 1,2 14,4

Estrep2 2 8 1,2 19,2

Estrep 2 2 6 1,2 14,4

Pila 1 2 4,5 1,8 16,2

Pila 1 2 7,5 1,8 27

Pila 2 2 7,5 1,8 27

Pila 2 2 4,5 1,8 16,2

Pila 3 2 4,5 1,8 16,2

Pila 3 2 7,5 1,8 27

AMIDAMENT TOTAL 196,8

7 m3 excavació rases i pous ut llargada cantell

Estrep sud 331,68

Estrep nord 288,48

Pila 1 186,08

Pila 2 168,54

Pila 3 255,44

AMIDAMENT TOTAL 1230,22

8 Kg acer B-500-S

Cimentacio Estrep1 4822,75

Cimentacio Estrep2 4822,75

Cimentacio  Pila 1 6278,04

Cimentacio  Pila 2 6278,04

Cimentacio  Pila 3 6278,04

AMIDAMENT TOTAL 28479,62



Obra 01 Pressupost C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES I MURS

Subcapítol 01 ESTRUCTURES

Titol 3 07 Viaducte Barranc de Coromina

Titol 4 02 ALÇATS

NÚM. UT DESCRIPCIÓ [C] [D] [E] [F] [G] TOTAL

1 m3 HA-30 per alçats ut Amplada Llargada Altura

Estrep 2 pilar dret 1 1 2 4,78 9,56

Estrep 2 pilar dret 1 1 2 4,97 9,94

Estrep 2 cargadero 1 1,6 13,23 2,15 45,5112

Estrep 2 Orelleta esquerra 1 0,15 1,6 2,56 0,6144

Estrep 2 Orelleta dreta 1 0,15 1,6 2,56 0,6144

Estrep 2 Espaldin 1 0,6 13,23 2,586 20,527668

Estrep 2 Aleta esquerra 1 0,5 6,45 2,575 8,304375

Estrep2 Aleta dreta 1 0,5 6,45 2,575 8,304375

Estrep 1 pilar dret 1 1 2,1 9,06 19,026

Estrep 1 pilar dret 1 1 2,1 9,32 19,572

Estrep 1 cargadero 1 1,6 13,23 2,15 45,5112

Estrep 1 Orelleta esquerra 1 0,15 1,6 2,62 0,6288

Estrep 1 Orelleta dreta 1 0,15 1,6 2,62 0,6288

Estrep 1 Espaldin 1 0,6 13,23 2,625 20,83725

Estrep 1 Aleta esquerra 1 0,5 7,69 2,865 11,015925

Estrep 1 Aleta dreta 1 0,5 7,69 2,865 11,015925

pilar 1 alçat 1 111,96

pilar 1 capitell 1 90,3

pilar 1 orelletes 2 0,348

pilar 2 alçat 1 106,59

pilar 2 capitell 1 90,3

pilar 2 orelletes 1 0,348

pilar 3 alçat 1 54,43

pilar 3 capitell 90,3

pilar 3 orelletes 0,348

AMIDAMENT TOTAL 776,536318

3 m2 Encofrat en parament vist ut Allargada Altura

pila 1 alçat 1 149,28

pila 1 capitell 2 114,24

pila 2 alçat 1 142,13

pila 2 capitell 1 114,24

pila 3 alçat 1 72,57

pila 3 capitell 1 114,24

estrep 1 cargadero intrados 1 13,23 2,15 28,4445

estrep 1 cargadero laterals 10

estrep 2 cargadero intrados 1 13,23 2,15 28,4445

estrep 2 cargadero laterals 9,95

AMIDAMENT TOTAL 783,539



5 m2 Lamina drenatnt ut Llargada Altura

Estrep 1 trasdos 1 13,23 4,77 63,1071

estrep 1 aletes 1 38,23

Estrep 2 trasdos 1 13,23 4,77 63,1071

estrep 2 aletes 1 0,95 2,15 30,48

AMIDAMENT TOTAL 194,9242

7 m2 Encofrat en parament no vist ut Allargada Altura

Estrep 1 Trasdos 1 63,5

Estrep 1 aletes 2 76,71

Estrep 1 pilars 2 114,08

Estrep 2 Trasdos 1 63,5

Estrep 2 aletes 2 60,96

Estrep 2 pilars 1 58,94

AMIDAMENT TOTAL 437,69

8 Kg acer B-500-S

Alçat Estrep1 9923,425

Alçat Estrep2 9923,425

Alçat   Pila 1 10745,15

Alçat  Pila 2 10229,8

Alçat  Pila 3 5523,83

Capitell  Pila 1 9822,86

Capitell  Pila 2 9822,86

Capitell  Pila 3 9822,86

AMIDAMENT TOTAL 75814,21

Obra 01 Pressupost C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES I MURS

Subcapítol 01 ESTRUCTURES

Titol 3 07 Viaducte Barranc de Coromina

Titol 4 03 TAULER

NÚM. UT DESCRIPCIÓ [C] [D] [E] [F] [G] TOTAL

1 m3 HA-30 tauler ut llargada amplada cantell

Tauler 375,7

AMIDAMENT TOTAL 375,7

2 m2 Encofrat en parament no vist ut llargada cantell

Tabica ext 2 130 0,5 130

Tabica  int 2 130 0,25 65

AMIDAMENT TOTAL 195

8 Kg acer B-500-S

71954,835

Tauler



Obra 01 Pressupost C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES I MURS

Subcapítol 01 ESTRUCTURES

Titol 3 07 Viaducte Barranc de Coromina

Titol 4 04 ACABATS

NÚM. UT DESCRIPCIÓ [C] [D] [E] [F] [G] TOTAL

7 dm3  Neoprens Ut amplada llargada espessor

Neopre 40 4 4 0,66 422,4

AMIDAMENT TOTAL 422,4

2 ml pmc2/10f ut llargada cantell

2 130 260

AMIDAMENT TOTAL 260

7 m2 impermeablització Ut amplada llargada espessor

lamina impermeabilitzant 11,52 130 1497,6

AMIDAMENT TOTAL 1497,6

7 ud baixants Ut amplada llargada espessor

16

AMIDAMENT TOTAL 16
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Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

AMIDAMENT DIRECTE 117,110

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 SENYALS A DESPLAÇAR 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 SENYALS A ELIMINAR 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 117,110

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

AMIDAMENT DIRECTE 819,700

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  ESBROSSADA

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

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

1 Segons reum Terres T

2 Desmunt 1,000 14.805,618 14.805,618 C#*D#*E#*F#

3 Terraple 1,000 20.476,555 20.476,555 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.282,173

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  DESMUNTS

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

AMIDAMENT DIRECTE 19.646,500

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 2

2 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 115.430,700

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 03  TERRAPLENS

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.187,700

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 188.582,200

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 04  ESPLANADA

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.419,300

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.516,400

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 4 01  MATERIALS GRANULARS

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.893,600

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 4 02  AGLOMERATS BITUMINOSOS

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

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10.342,130

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 1.025,460

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.478,700

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

AMIDAMENT DIRECTE 11.383,744

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

AMIDAMENT DIRECTE 11.590,170

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

AMIDAMENT DIRECTE 11.911,722

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 04  DRENATGE
Titol 4 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal CG-1 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

AMIDAMENT DIRECTE 898,000

2 GD55U05B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 400 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 GD55U06B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 500 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 178,000

4 GD55U09B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 1000 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 15,840

5 G228U010 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

AMIDAMENT DIRECTE 359,100

6 GDD1UX10 u Pou de recollida per a cuneta, de 1.00 m x 1.00 m i alçada variable, amb parets de formigó hm-20 de 15 cm,
inclós solera, preparació de la base amb formigó de 15 n/mm2, embrocament amb cuneta i canalitzacions de
recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per barres d'acer corrugat soldades a perfil laminat en calent,
segons plànols

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 G4LBNN50 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 1000 mm. totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 G9650004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, 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

AMIDAMENT DIRECTE 421,259

9 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 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

AMIDAMENT DIRECTE 254,640

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 04  DRENATGE
Titol 4 02  DRENTAGE TRANSVERSAL
Titol 5 01  O.D.T.3

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

AMIDAMENT DIRECTE 30,600

2 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 335,544

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

AMIDAMENT DIRECTE 9.092,160

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

AMIDAMENT DIRECTE 140,400

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

AMIDAMENT DIRECTE 64,944

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

AMIDAMENT DIRECTE 70,356

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

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 40,320

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 04  DRENATGE
Titol 4 02  DRENTAGE TRANSVERSAL
Titol 5 02  O.D.T.2

1 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 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

AMIDAMENT DIRECTE 49,860

2 G4LBNN39 U Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d=1800 mm., totalment col·locat

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

2 Broc per a Tub de d=1800 mm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 49,120

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

AMIDAMENT DIRECTE 98,240

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

AMIDAMENT DIRECTE 557,757

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

AMIDAMENT DIRECTE 12,280

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

AMIDAMENT DIRECTE 15,930

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

AMIDAMENT DIRECTE 33,600

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 04  DRENATGE
Titol 4 02  DRENTAGE TRANSVERSAL
Titol 5 03  O.D.T. 1

1 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 841,128

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

AMIDAMENT DIRECTE 198,042

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

AMIDAMENT DIRECTE 13.804,124

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

AMIDAMENT DIRECTE 396,084

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

AMIDAMENT DIRECTE 98,355

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

AMIDAMENT DIRECTE 79,040

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA
Titol 5 0E  ESTREPS
Titol 6 08  FONAMENTACIÓ

1 G222U003 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 682,176

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

AMIDAMENT DIRECTE 101,680

3 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 115,200

4 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 33,600

5 G228U010 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

AMIDAMENT DIRECTE 682,176

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

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 9.645,500

7 G22BNN42 m2 Saneig de fons d'excavació de la zona de voladura, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les
zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la
Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 682,176

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA
Titol 5 0E  ESTREPS
Titol 6 09  ALÇATS

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

AMIDAMENT DIRECTE 231,610

2 G4D0U015 m² Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 76,840

3 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 437,690

4 G774U002 m² Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 194,920

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

AMIDAMENT DIRECTE 21.430,490

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

AMIDAMENT DIRECTE 192,920

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA
Titol 5 0F  PILES
Titol 6 0A OBRA CIVIL FONAMENTACIONS

1 G222U003 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 670,472

2 G228U010 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

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 670,472

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

AMIDAMENT DIRECTE 108,570

4 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 182,250

5 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 129,600

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

AMIDAMENT DIRECTE 18.834,120

7 G22BNN42 m2 Saneig de fons d'excavació de la zona de voladura, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les
zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la
Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 670,472

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA
Titol 5 0F  PILES
Titol 6 0B  ALÇATS

1 G4D0VT31 m2 Encofrat enfiladís en torre, vist en alçats, inclosos els apuntalaments i altres elements auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 363,980

2 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 544,920

3 G4D0U015 m² Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 342,720

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

AMIDAMENT DIRECTE 55.667,380

5 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

AMIDAMENT DIRECTE 1.512,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 9

Titol 5 0G  TAULELL

1 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 195,480

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

AMIDAMENT DIRECTE 375,700

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

AMIDAMENT DIRECTE 71.954,835

4 G4B0BNN70 kg Acer inoxidable tipus AISI 304 en barres corrugades límit elàstic >= 500N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 5.335,200

5 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 708,812

6 G4L1NN71 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 215 cm de cantell, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 650,600

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA
Titol 5 0H  ACABATS I VARIS

1 GDD2N104 ud de sumidero en estructuras.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements necessaris per
a la seva execució

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 422,400

4 G4Z7U024 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per
plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 400 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
macàniques, inclòs formació de la caixa

AMIDAMENT DIRECTE 26,440

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.497,600

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 10

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.497,600

7 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 140,400

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.497,600

9 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1.497,600

10 GB1ANN74 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

11 GB1AN135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 4 02  MUR ESCOLLERA

1 G3L5NN75 m2 Formació d'emmacat amb pedra de 15 a 30 kg de pes inclós suministre i col locació fins a una alcada de 5 m.
Totalment col locada amb medis manuals

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 06  SEGURETAT VIAL
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 3.284,685

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 06  SEGURETAT VIAL
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 11

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GBB1V136 u Placa d'acer galvanitzat de 120x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-26a/S-26b/S-26c) ,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 GBBZV010 ud Cimentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 i placa d'ancoratge per a pal de suport IPN-180,
inclosa l'excavació, càrrega i transport a abocador del material sobrant, segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 06  SEGURETAT VIAL
Titol 4 05  SISTEMES DE CONTENCIÓ

1 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent
dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 696,440

2 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 07  DESVIAMENTS PROVISIONALS
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL D'OBRES

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 869,525

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 07  DESVIAMENTS PROVISIONALS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL D'OBRES

1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 GCF2V001 u Càrrega, transport i col·locació de senyals triangulars i circulars o retirada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 GBBZV456 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de tràfic d'obra, inclosa
la cimentació i la col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 GBBZV010 ud Cimentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 i placa d'ancoratge per a pal de suport IPN-180,
inclosa l'excavació, càrrega i transport a abocador del material sobrant, segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 07  DESVIAMENTS PROVISIONALS
Titol 4 03  CONS I LLUMINÀRIA

1 GCD1V016 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de cono TB-6 de 70 cm. d'alçada.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 GCD1V020 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de llumenera àmbar intermitent tipus TL-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 GCF3V003 u Càrrega, transport i col·locació de llum TL-2 o retirada

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GCE1V001 mes Equip de manteniment de senyalització d'obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 07  DESVIAMENTS PROVISIONALS
Titol 4 04  BARRERES

1 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a
les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 GCF1V001 m Càrrega, transport i col·locació de barrera rígida prefabricada de formigó en nou emplaçament o retirada

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

2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 GBC1U136 u Panell direccional de 195x95 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GCF2V002 u Càrrega, transport i col·locació de senyals de indicació i de panells direccionals o retirada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GBC1NN40 u Panell zona exclosa trànsit 140x25 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES
Titol 5 01  HIDROSEMBRES

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 31.762,800

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 01  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES
Titol 5 02  TERRA VEGETAL

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 14

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

AMIDAMENT DIRECTE 6.352,560

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 4 02  MESURES PER A LA FAUNA
Titol 5 01  TANCAMENTS PER A LA FAUNA

1 GAR1NN01 m Malla nuada rectangular constituïda per filferro amb triple protecció galvanitzada (240gr.Zn/m2), de diàmetre
entre 2,45mm i 1,95mm. La distància entre filferros verticals es de 15cm, mentre que la distància entre filferros
horitzontals és variable.Els postes, tipus Lux 80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3), de 2m d'alçada, són de xapa, de
resistència a la tracció de 38 a 45 kgs/mm2, segons norma UNE 36137. Estan proveïts de cremallera
longitudinal per a la fixació dels accessoris (mitjançant cargol) i de grapes de filferro galvanitzat reforçat, que
són fixades verticalment a la cremallera per a suportar la tensió dels filferros i les malles i per evitar el possible
lliscament longitudinal de la mateixa. El tap és de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.Formació
d'estructures de rampes d'escapament que facilitin la sortida dels animals que accidentalment hagin accedit a la
carretera, col·locades cada 500 metres.

AMIDAMENT DIRECTE 470,850

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES
Titol 4 01  PARTIDES ALÇADES
Titol 5 01  SEGURETAT I SALUT

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES
Titol 4 01  PARTIDES ALÇADES
Titol 5 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA1NN50 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412B
Capítol 09  PARTIDES ALÇADES
Titol 4 01  PARTIDES ALÇADES
Titol 5 03  ACCIÓ CULTURAL

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

Euro



Condicionament C-1412b

AMIDAMENTS Data: 21/05/13 Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



“Condicionament, eixample i millora del traçat de la C-1412b (Tram Biscarri-Llordà)’’. 
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Condicionament C-1412b

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

21/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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

51,82 30,600 0,061 1.585,69

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

4,72 819,700 0,152 3.868,98

G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,66 117,110 0,033 662,84

G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports

3,48 117,110 0,024 407,54

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

36,18 4,000 0,015 144,72

G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

44,49 8,000 0,016 355,92

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

2,57 19.646,500 1,907 50.491,51

G221U014 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

3,12 115.430,700 13,598 360.143,78
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G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,22 152,960 0,049 951,41

G222U003 m³ Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,92 1.352,648 0,4010 10.712,97

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

0,76 1.187,700 0,0311 902,65

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

1,07 188.582,200 7,6112 201.782,95

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

7,51 3.419,300 0,9713 25.678,94

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

16,24 3.516,400 2,1514 57.106,34

G228U010 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

4,26 1.711,748 0,2815 7.292,05

Euro



Condicionament C-1412b

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

21/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G22BNN42 m2 Saneig de fons d'excavació de
la zona de voladura, amb
mitjans mecànics i manuals,
incloent els accessos a les
zones de treball, tots els
materials i equips lliscants i
totes les operacions
necessàries segons indicacions
de la Direcció d'Obra, inclòs
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,19 1.352,648 0,2116 5.667,60

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

0,33 35.282,173 0,4417 11.643,12

G3L5NN75 m2 Formació d'emmacat amb pedra de
15 a 30 kg de pes inclós
suministre i col locació fins a
una alcada de 5 m. Totalment
col locada amb medis manuals

68,29 65,000 0,1718 4.438,85

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

9,22 576,888 0,2019 5.318,91

G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

88,45 842,370 2,8120 74.507,63

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

94,47 786,539 2,8021 74.304,34

G4B0BNN70 kg Acer inoxidable tipus AISI 304
en barres corrugades límit
elàstic >= 500N/mm2, col·locat

2,03 5.335,200 0,4122 10.830,46

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

1,04 200.986,366 7,8923 209.025,82

G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

27,84 2.022,162 2,1224 56.296,99

G4D0U015 m² Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

30,90 419,560 0,4925 12.964,40

G4D0VT31 m2 Encofrat enfiladís en torre,
vist en alçats, inclosos els
apuntalaments i altres elements
auxiliars

60,88 363,980 0,8426 22.159,10

G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

38,55 708,812 1,0327 27.324,70

G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

11,56 1.512,000 0,6628 17.478,72
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G4L1NN71 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 215 cm de cantell,
totalment col·locada

890,32 650,600 21,8529 579.242,19

G4LBNN39 U Subministrament i muntatge de
broc prefabricat per a tub de
d=1800 mm., totalment col·locat

972,93 2,000 0,0730 1.945,86

G4LBNN50 u Subministrament i muntatge de
broc prefabricat per a tub de
d= 1000 mm. totalment col·locat

747,78 2,000 0,0631 1.495,56

G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en
estructures, inclòs vehicles,
aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la
seva execució

1.936,96 4,000 0,2932 7.747,84

G4Z7U024 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfils de cautxú armat
interconnectats entre sí per
plaques metàl·liques, per a
absorbir moviments de 400 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

1.962,11 26,440 1,9633 51.878,19

G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

16,20 422,400 0,2634 6.842,88

G774U002 m² Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada

9,17 194,920 0,0735 1.787,42

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

2,56 741,684 0,0736 1.898,71

G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de
pont amb pintura de dos
components amb barreja de
resines epòxi i quitrà d'hulla,
inclosa estesa de sorra de
quars, totalment acabada

8,85 1.497,600 0,5037 13.253,76

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

20,85 2.893,600 2,2838 60.331,56

G9650004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus
T-1, 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

19,08 421,259 0,3039 8.037,62
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G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
AC16 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

31,56 1.025,460 1,2240 32.363,52

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

30,62 1.478,700 1,7141 45.277,79

G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

35,47 140,400 0,1942 4.979,99

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

2,41 11.839,730 1,0843 28.533,75

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

0,36 11.911,722 0,1644 4.288,22

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

0,39 13.087,770 0,1945 5.104,23

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

0,46 12.881,344 0,2246 5.925,42

GAR1NN01 m Malla nuada rectangular
constituïda per filferro amb
triple protecció galvanitzada
(240gr.Zn/m2), de diàmetre
entre 2,45mm i 1,95mm. La
distància entre filferros
verticals es de 15cm, mentre
que la distància entre
filferros horitzontals és
variable.Els postes, tipus Lux
80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3), de 2m
d'alçada, són de xapa, de
resistència a la tracció de 38
a 45 kgs/mm2, segons norma UNE
36137. Estan proveïts de
cremallera longitudinal per a
la fixació dels accessoris
(mitjançant cargol) i de grapes
de filferro galvanitzat
reforçat, que són fixades
verticalment a la cremallera
per a suportar la tensió dels
filferros i les malles i per
evitar el possible lliscament
longitudinal de la mateixa. El
tap és de polipropilè
indegradable als agents
atmosfèrics.Formació
d'estructures de rampes
d'escapament que facilitin la
sortida dels animals que
accidentalment hagin accedit a
la carretera, col·locades cada
500 metres.

12,15 470,850 0,2247 5.720,83
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GB1AN135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus
PMC2/10f, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M
i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

352,54 4,000 0,0548 1.410,16

GB1ANN74 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f,
homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,04 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos
(2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

462,36 260,000 4,5349 120.213,60

GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m,
separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment
col·locat

668,76 9,000 0,2350 6.018,84

GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

82,90 696,440 2,1851 57.734,88

GB2CU003 m Barrera de seguretat doble,
prefabricada de formigó, tipus
BHDPJ6/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les
dues cares, en mòduls de 6 m,
de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada

77,61 10,000 0,0352 776,10

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,23 4.154,210 0,1953 5.109,68
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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

146,39 6,000 0,0354 878,34

GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

115,70 14,000 0,0655 1.619,80

GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals
de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques
complementàries,
d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació:
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada

21,60 14,000 0,0156 302,40

GBB1V136 u Placa d'acer galvanitzat de
120x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-26a/S-26b/S-26c) , amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

180,78 2,000 0,0157 361,56

GBBZU005 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

103,25 16,000 0,0658 1.652,00

GBBZV010 ud Cimentació per a rètol de
senyalització, amb formigó
HM-20 i placa d'ancoratge per a
pal de suport IPN-180, inclosa
l'excavació, càrrega i
transport a abocador del
material sobrant, segons
plànols, totalment acabada

258,33 24,000 0,2359 6.199,92

GBBZV456 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de tràfic d'obra, inclosa la
cimentació i la col·locació

100,25 8,000 0,0360 802,00

GBC1NN40 u Panell zona exclosa trànsit
140x25 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locat
segons plànols

90,28 2,000 0,0161 180,56
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GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de
60x60 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs
suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
segons plànols

103,21 2,000 0,0162 206,42

GBC1U136 u Panell direccional de 195x95
cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locat segons plànols

315,03 2,000 0,0263 630,06

GCD1V016 u Suministre, càrrega, transport
i col·locació de cono TB-6 de
70 cm. d'alçada. 

20,89 45,000 0,0464 940,05

GCD1V020 u Suministre, càrrega, transport
i col·locació de llumenera
àmbar intermitent tipus TL-2

12,89 4,000 0,0065 51,56

GCE1V001 mes Equip de manteniment de
senyalització d'obres

1.476,36 1,000 0,0666 1.476,36

GCF1V001 m Càrrega, transport i
col·locació de barrera rígida
prefabricada de formigó en nou
emplaçament o retirada

16,48 10,000 0,0167 164,80

GCF2V001 u Càrrega, transport i
col·locació de senyals
triangulars i circulars o
retirada

26,00 8,000 0,0168 208,00

GCF2V002 u Càrrega, transport i
col·locació de senyals de
indicació i de panells
direccionals o retirada

78,04 1,000 0,0069 78,04

GCF3V003 u Càrrega, transport i
col·locació de llum TL-2 o
retirada 

1,08 4,000 0,0070 4,32

GD55U05B m Canalitzaciò amb tub de
polietilè de 400 mm de
diàmetre, inclòs base sobre
sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb sorra
compactada per inundaciò,
segons plànols

42,96 200,000 0,3271 8.592,00

GD55U06B m Canalitzaciò amb tub de
polietilè de 500 mm de
diàmetre, inclòs base sobre
sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb sorra
compactada per inundaciò,
segons plànols

43,49 178,000 0,2972 7.741,22

GD55U09B m Canalitzaciò amb tub de
polietilè de 1000 mm de
diàmetre, inclòs base sobre
sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb sorra
compactada per inundaciò,
segons plànols

108,02 15,840 0,0673 1.711,04
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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

21,61 270,000 0,2274 5.834,70

GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal
CG-1 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

43,66 898,000 1,4875 39.206,68

GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 60x30 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

54,34 254,640 0,5276 13.837,14

GD78U190 m Canalització amb tub de formigó
armat de 180 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

604,13 49,860 1,1477 30.121,92

GDD1UX10 u Pou de recollida per a cuneta,
de 1.00 m x 1.00 m i alçada
variable, amb parets de formigó
hm-20 de 15 cm, inclós solera,
preparació de la base amb
formigó de 15 n/mm2,
embrocament amb cuneta i
canalitzacions de recollida
d'aigües, bastiment i reixa
formada per barres d'acer
corrugat soldades a perfil
laminat en calent, segons
plànols

456,34 4,000 0,0778 1.825,36

GDD2N104 ud de sumidero en estructuras. 148,82 16,000 0,0979 2.381,12

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

2,88 6.352,560 0,6980 18.295,37

Euro



Condicionament C-1412b

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

21/05/13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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

1,11 31.762,800 1,3381 35.256,71

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

109.659,85 1,000 4,1482 109.659,85

XPA1NN50 pa Partida alçada a justificar per
a la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició

23.751,63 1,000 0,9083 23.751,63

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

24.916,52 1,000 0,9484 24.916,52

TOTAL: 100,002.650.854,97

Euro
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Condicionament C-1412b

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/05/13 Pàg.: 1

G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G219U100P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G21B1002P-4 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G21B3002P-5 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,18 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G21B3012P-6 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

44,49 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

G221U010P-7 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

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G221U014P-8 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G222U002P-9 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

G222U003P-10 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)



Condicionament C-1412b

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/05/13 Pàg.: 2

G2240002P-11 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

G226U030P-12 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

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

G227U110P-13 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

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

G227UA15P-14 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

16,24 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G228U010P-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

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G22BNN42P-16 m2 Saneig de fons d'excavació de la zona de voladura, amb mitjans mecànics i manuals, incloent
els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions
necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G22DU020P-17 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

G3L5NN75P-18 m2 Formació d'emmacat amb pedra de 15 a 30 kg de pes inclós suministre i col locació fins a
una alcada de 5 m. Totalment col locada amb medis manuals

68,29 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

G3Z1U010P-19 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,22 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/05/13 Pàg.: 3

G450NN74P-20 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,45 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

G450U070P-21 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,47 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G4B0U020P-22 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G4B0BNN70P-23 kg Acer inoxidable tipus AISI 304 en barres corrugades límit elàstic >= 500N/mm2, col·locat 2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

G4D0U010P-24 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 27,84 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

G4D0U015P-25 m² Encofrat i desencofrat pla en parament vist 30,90 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G4D0VT31P-26 m2 Encofrat enfiladís en torre, vist en alçats, inclosos els apuntalaments i altres elements auxiliars 60,88 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G4D8U020P-27 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

38,55 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G4DEU010P-28 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,56 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G4L1NN71P-29 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 215 cm de
cantell, totalment col·locada

890,32 €

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

G4LBNN39P-30 U Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d=1800 mm., totalment col·locat 972,93 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G4LBNN50P-31 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 1000 mm. totalment col·locat 747,78 €

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

G4X1N106P-32 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la seva execució

1.936,96 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

G4Z7U024P-33 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat
interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 400 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

1.962,11 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

G4ZBU020P-34 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)
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G774U002P-35 m² Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

9,17 €

(NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G781U010P-36 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G782N103P-37 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G921U020P-38 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G9650004P-39 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, 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

19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G9H1U012P-40 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

G9H1U120P-41 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

30,62 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G9H1U512P-42 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,47 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G9H3U260P-43 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G9J1U020P-44 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G9J1U320P-45 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G9J1U330P-46 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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GAR1NN01P-47 m Malla nuada rectangular constituïda per filferro amb triple protecció galvanitzada
(240gr.Zn/m2), de diàmetre entre 2,45mm i 1,95mm. La distància entre filferros verticals es
de 15cm, mentre que la distància entre filferros horitzontals és variable.Els postes, tipus Lux
80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3), de 2m d'alçada, són de xapa, de resistència a la tracció de 38 a
45 kgs/mm2, segons norma UNE 36137. Estan proveïts de cremallera longitudinal per a la
fixació dels accessoris (mitjançant cargol) i de grapes de filferro galvanitzat reforçat, que són
fixades verticalment a la cremallera per a suportar la tensió dels filferros i les malles i per
evitar el possible lliscament longitudinal de la mateixa. El tap és de polipropilè indegradable
als agents atmosfèrics.Formació d'estructures de rampes d'escapament que facilitin la
sortida dels animals que accidentalment hagin accedit a la carretera, col·locades cada 500
metres.

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GB1AN135P-48 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

352,54 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GB1ANN74P-49 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

462,36 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GB2AU130P-50 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

668,76 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

GB2AU521P-51 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

82,90 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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GB2CU003P-52 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada

77,61 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

GBA1U320P-53 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GBB1U102P-54 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

146,39 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

GBB1U111P-55 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

115,70 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

GBB1U910P-56 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

21,60 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GBB1V136P-57 u Placa d'acer galvanitzat de 120x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-26a/S-26b/S-26c) , amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

180,78 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GBBZU005P-58 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

103,25 €

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GBBZV010P-59 ud Cimentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 i placa d'ancoratge per a pal de
suport IPN-180, inclosa l'excavació, càrrega i transport a abocador del material sobrant,
segons plànols, totalment acabada

258,33 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GBBZV456P-60 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
tràfic d'obra, inclosa la cimentació i la col·locació

100,25 €

(CENT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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GBC1NN40P-61 u Panell zona exclosa trànsit 140x25 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

90,28 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GBC1U114P-62 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols

103,21 €

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

GBC1U136P-63 u Panell direccional de 195x95 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

315,03 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

GCD1V016P-64 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de cono TB-6 de 70 cm. d'alçada. 20,89 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GCD1V020P-65 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de llumenera àmbar intermitent tipus TL-2 12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GCE1V001P-66 mes Equip de manteniment de senyalització d'obres 1.476,36 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GCF1V001P-67 m Càrrega, transport i col·locació de barrera rígida prefabricada de formigó en nou
emplaçament o retirada

16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

GCF2V001P-68 u Càrrega, transport i col·locació de senyals triangulars i circulars o retirada 26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

GCF2V002P-69 u Càrrega, transport i col·locació de senyals de indicació i de panells direccionals o retirada 78,04 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

GCF3V003P-70 u Càrrega, transport i col·locació de llum TL-2 o retirada 1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

GD55U05BP-71 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 400 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per
sobre la generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

42,96 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GD55U06BP-72 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 500 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per
sobre la generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

43,49 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

GD55U09BP-73 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 1000 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert
per sobre la generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

108,02 €

(CENT VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
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GD57U010P-74 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

21,61 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

GD57U615P-75 m Cuneta profunda trapezoïdal CG-1 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

43,66 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

GD5GU030P-76 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 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

54,34 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

GD78U190P-77 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 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

604,13 €

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GDD1UX10P-78 u Pou de recollida per a cuneta, de 1.00 m x 1.00 m i alçada variable, amb parets de formigó
hm-20 de 15 cm, inclós solera, preparació de la base amb formigó de 15 n/mm2,
embrocament amb cuneta i canalitzacions de recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per
barres d'acer corrugat soldades a perfil laminat en calent, segons plànols

456,34 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

GDD2N104P-79 ud de sumidero en estructuras. 148,82 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GR3PU010P-80 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

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GR720001P-81 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

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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El autor del pro] cte,
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

51,82 €

Altres conceptes 51,82000 €

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-4 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,48 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,18 €

Altres conceptes 36,18000 €

P-6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

44,49 €

Altres conceptes 44,49000 €

P-7 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

2,57 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-8 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,12 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,10160 €

Altres conceptes 2,01840 €

P-9 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,22 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,91800 €

Altres conceptes 5,30200 €

P-10 G222U003 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,92 €
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B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,37700 €

Altres conceptes 6,54300 €

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

0,76 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-12 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

1,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-13 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

7,51 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,67600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 1,78400 €

P-14 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

16,24 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,88096 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,97200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 3,33704 €

P-15 G228U010 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

4,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

Altres conceptes 3,74200 €

P-16 G22BNN42 m2 Saneig de fons d'excavació de la zona de voladura, amb mitjans mecànics i manuals, incloent
els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions
necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,19 €

B0DZU007 u Part proporcional de material auxiliar 0,18000 €

Altres conceptes 4,01000 €

P-17 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

0,33 €
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inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Altres conceptes 0,33000 €

P-18 G3L5NN75 m2 Formació d'emmacat amb pedra de 15 a 30 kg de pes inclós suministre i col locació fins a
una alcada de 5 m. Totalment col locada amb medis manuals

68,29 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 6,71760 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,08200 €

B044NN75 m² Bloc de pedra per emmacat 22,07000 €

Altres conceptes 34,42040 €

P-19 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,22 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,11480 €

Altres conceptes 2,10520 €

P-20 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,45 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,29650 €

Altres conceptes 9,15350 €

P-21 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,47 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,64350 €

Altres conceptes 6,82650 €

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €

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

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01120 €

Altres conceptes 0,37780 €

P-23 G4B0BNN70 kg Acer inoxidable tipus AISI 304 en barres corrugades límit elàstic >= 500N/mm2, col·locat 2,03 €

B0B2NN70 kg Acer en barres corrugades B 500 SD  de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63860 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01120 €

Altres conceptes 1,38020 €

P-24 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 27,84 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,55600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16875 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,25000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61470 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 1,29000 €

Altres conceptes 23,96055 €

P-25 G4D0U015 m² Encofrat i desencofrat pla en parament vist 30,90 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61470 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,55600 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 1,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16875 €
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B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,51000 €

Altres conceptes 24,76055 €

P-26 G4D0VT31 m2 Encofrat enfiladís en torre, vist en alçats, inclosos els apuntalaments i altres elements auxiliars 60,88 €

B0DZU002 u Amortització d'elements de fixació per a encofrat metàl·lic 0,13800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,56250 €

B0D8U002 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos 1,42200 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 0,43000 €

Altres conceptes 58,32750 €

P-27 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

38,55 €

B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 30,49200 €

Altres conceptes 8,05800 €

P-28 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,56 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 0,06450 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42141 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,96000 €

Altres conceptes 4,11409 €

P-29 G4L1NN71 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 215 cm de
cantell, totalment col·locada

890,32 €

B4PA1UXX m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 215 cm de cantell, inclòs trans 735,00000 €

Altres conceptes 155,32000 €

P-30 G4LBNN39 U Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d=1800 mm., totalment col·locat 972,93 €

Altres conceptes 972,93000 €

P-31 G4LBNN50 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 1000 mm. totalment col·locat 747,78 €

Altres conceptes 747,78000 €

P-32 G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els
elements necessaris per a la seva execució

1.936,96 €

Altres conceptes 1.936,96000 €

P-33 G4Z7U024 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat
interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 400 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

1.962,11 €

B7J1U224 m Junt de dilatació exterior, formada per la unió de perfils de cautxú armat amb làmines 1.478,63100 €

Altres conceptes 483,47900 €

P-34 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

16,20 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,08000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82000 €

Altres conceptes 4,30000 €
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P-35 G774U002 m² Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

9,17 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,44400 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,40000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,26000 €

Altres conceptes 1,06600 €

P-36 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,56 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €

Altres conceptes 1,82200 €

P-37 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada

8,85 €

B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de quitrà d'hulla 4,25491 €

B031V500 t Sorra de quars 0,41768 €

Altres conceptes 4,17741 €

P-38 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,85 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,56400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 2,23600 €

P-39 G9650004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, 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

19,08 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13900 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,20112 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,67694 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04500 €

B9651U04 m Peça de formigó per a vorada, de 9-12x20 cm, tipus T-1 sèrie 1a 3,62250 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 0,86000 €

Altres conceptes 8,53544 €

P-40 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,56 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 25,09000 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-41 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

30,62 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,44000 €

Altres conceptes 6,18000 €
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P-42 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,47 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 25,98000 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-43 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,41 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 1,78380 €

Altres conceptes 0,62620 €

P-44 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

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

Altres conceptes 0,17400 €

P-45 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-46 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €

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

Altres conceptes 0,18000 €

P-47 GAR1NN01 m Malla nuada rectangular constituïda per filferro amb triple protecció galvanitzada
(240gr.Zn/m2), de diàmetre entre 2,45mm i 1,95mm. La distància entre filferros verticals es
de 15cm, mentre que la distància entre filferros horitzontals és variable.Els postes, tipus Lux
80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3), de 2m d'alçada, són de xapa, de resistència a la tracció de 38 a
45 kgs/mm2, segons norma UNE 36137. Estan proveïts de cremallera longitudinal per a la
fixació dels accessoris (mitjançant cargol) i de grapes de filferro galvanitzat reforçat, que són
fixades verticalment a la cremallera per a suportar la tensió dels filferros i les malles i per
evitar el possible lliscament longitudinal de la mateixa. El tap és de polipropilè indegradable
als agents atmosfèrics.Formació d'estructures de rampes d'escapament que facilitin la
sortida dels animals que accidentalment hagin accedit a la carretera, col·locades cada 500
metres.

12,15 €

Sense descomposició 12,15000 €

P-48 GB1AN135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

352,54 €

BB1AU135 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10f, tots els elements galvanitzats en calent, incl 282,01000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 1,86413 €

Altres conceptes 68,66587 €

P-49 GB1ANN74 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

462,36 €
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BB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe 211,16000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,97405 €

Altres conceptes 250,22595 €

P-50 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

668,76 €

BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 399,02000 €

Altres conceptes 269,74000 €

P-51 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

82,90 €

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues t 59,33000 €

Altres conceptes 23,57000 €

P-52 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada

77,61 €

BBM0U303 m Barrera prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent) amb perf 63,28000 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-53 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,23 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82350 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08100 €

Altres conceptes 0,32550 €

P-54 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

146,39 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 122,23000 €

Altres conceptes 24,16000 €

P-55 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

115,70 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 96,44000 €

Altres conceptes 19,26000 €

P-56 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

21,60 €
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BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 7,00000 €

Altres conceptes 14,60000 €

P-57 GBB1V136 u Placa d'acer galvanitzat de 120x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-26a/S-26b/S-26c) , amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

180,78 €

BBM1V137 u Placa d'acer galvanitzat de 120x60cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 151,54000 €

Altres conceptes 29,24000 €

P-58 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

103,25 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,48640 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 64,57500 €

Altres conceptes 29,18860 €

P-59 GBBZV010 ud Cimentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 i placa d'ancoratge per a pal de
suport IPN-180, inclosa l'excavació, càrrega i transport a abocador del material sobrant,
segons plànols, totalment acabada

258,33 €

Sense descomposició 258,33000 €

P-60 GBBZV456 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
tràfic d'obra, inclosa la cimentació i la col·locació

100,25 €

Sense descomposició 100,25000 €

P-61 GBC1NN40 u Panell zona exclosa trànsit 140x25 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

90,28 €

BBC1NN31 u Panell zona exclosa trànsit 140x25 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos 65,35000 €

Altres conceptes 24,93000 €

P-62 GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols

103,21 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 17,36000 €

BBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclos 65,04000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,06560 €

Altres conceptes 16,74440 €

P-63 GBC1U136 u Panell direccional de 195x95 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

315,03 €
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BBC1U136 u Panell direccional de 195x95 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos eleme 270,56000 €

Altres conceptes 44,47000 €

P-64 GCD1V016 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de cono TB-6 de 70 cm. d'alçada. 20,89 €

Sense descomposició 20,89000 €

P-65 GCD1V020 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de llumenera àmbar intermitent tipus TL-2 12,89 €

Sense descomposició 12,89000 €

P-66 GCE1V001 mes Equip de manteniment de senyalització d'obres 1.476,36 €

Sense descomposició 1.476,36000 €

P-67 GCF1V001 m Càrrega, transport i col·locació de barrera rígida prefabricada de formigó en nou
emplaçament o retirada

16,48 €

Sense descomposició 16,48000 €

P-68 GCF2V001 u Càrrega, transport i col·locació de senyals triangulars i circulars o retirada 26,00 €

Sense descomposició 26,00000 €

P-69 GCF2V002 u Càrrega, transport i col·locació de senyals de indicació i de panells direccionals o retirada 78,04 €

Sense descomposició 78,04000 €

P-70 GCF3V003 u Càrrega, transport i col·locació de llum TL-2 o retirada 1,08 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-71 GD55U05B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 400 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per
sobre la generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

42,96 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 18,78400 €

B0111000 m3 Aigua 0,50000 €

Altres conceptes 23,67600 €

P-72 GD55U06B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 500 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per
sobre la generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

43,49 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 21,13200 €

B0111000 m3 Aigua 0,60000 €

Altres conceptes 21,75800 €

P-73 GD55U09B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 1000 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert
per sobre la generatriu superior amb sorra compactada per inundaciò, segons plànols

108,02 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 46,96000 €

B0111000 m3 Aigua 1,20000 €

Altres conceptes 59,86000 €

P-74 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

21,61 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04500 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,25000 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 0,28681 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02464 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,55200 €

Altres conceptes 7,39155 €

P-75 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal CG-1 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

43,66 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,47500 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,71600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,33600 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 0,49450 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,12000 €

Altres conceptes 18,42850 €

P-76 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 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

54,34 €

BD52U003 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm i 34,20900 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,44675 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,77600 €

Altres conceptes 12,90825 €

P-77 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 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

604,13 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,00000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 187,01760 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 6,02000 €

BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe III segons norma ASTM C-76 276,29760 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45000 €

Altres conceptes 129,86480 €

P-78 GDD1UX10 u Pou de recollida per a cuneta, de 1.00 m x 1.00 m i alçada variable, amb parets de formigó
hm-20 de 15 cm, inclós solera, preparació de la base amb formigó de 15 n/mm2,
embrocament amb cuneta i canalitzacions de recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per
barres d'acer corrugat soldades a perfil laminat en calent, segons plànols

456,34 €
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B071U001 m3 Morter m-80 1,35880 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 104,86400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,32550 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 20 usos 2,36500 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,66300 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 35,58000 €

BDDZXX02 u Bastiment de 87x87x35 cm i reixa de 80x80 cm formada per barres d'acer corrugat sol 91,34000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,57056 €

Altres conceptes 206,27314 €

P-79 GDD2N104 ud de sumidero en estructuras. 148,82 €

BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 14,57000 €

Altres conceptes 134,25000 €

P-80 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

2,88 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-81 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

1,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,01800 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10500 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13120 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01700 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25504 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13140 €

Altres conceptes 0,45236 €
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Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4
, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

3,48 117,110 407,54

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 5)

36,18 4,000 144,72

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 3)

5,66 117,110 662,84

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

4,72 819,700 3.868,98

TOTAL Capítol 01.01 5.084,08

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 ESBROSSADA

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 17)

0,33 35.282,173 11.643,12

TOTAL Titol 4 01.02.01 11.643,12

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 DESMUNTS

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 - 7)

2,57 19.646,500 50.491,51

2 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

3,12 115.430,700 360.143,78

TOTAL Titol 4 01.02.02 410.635,29

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 03 TERRAPLENS

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

0,76 1.187,700 902,65

euros
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2 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 - 12)

1,07 188.582,200 201.782,95

TOTAL Titol 4 01.02.03 202.685,60

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 04 ESPLANADA

1 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 - 13)

7,51 3.419,300 25.678,94

2 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 - 14)

16,24 3.516,400 57.106,34

TOTAL Titol 4 01.02.04 82.785,28

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Titol 4 01 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 38)

20,85 2.893,600 60.331,56

TOTAL Titol 4 01.03.01 60.331,56

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Titol 4 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
43)

2,41 10.342,130 24.924,53

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 40)

31,56 1.025,460 32.363,52

3 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 - 41)

30,62 1.478,700 45.277,79

4 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 46)

0,46 11.383,744 5.236,52

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 45)

0,39 11.590,170 4.520,17

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 44) 0,36 11.911,722 4.288,22

TOTAL Titol 4 01.03.02 116.610,75

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 04 DRENATGE

euros



Condicionament C-1412b

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 3

Titol 4 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal CG-1 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 - 75)

43,66 898,000 39.206,68

2 GD55U05B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 400 mm de diàmetre, inclòs base
sobre sorra i reblert per sobre la generatriu superior amb sorra
compactada per inundaciò, segons plànols (P - 71)

42,96 200,000 8.592,00

3 GD55U06B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 500 mm de diàmetre, inclòs base
sobre sorra i reblert per sobre la generatriu superior amb sorra
compactada per inundaciò, segons plànols (P - 72)

43,49 178,000 7.741,22

4 GD55U09B m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 1000 mm de diàmetre, inclòs base
sobre sorra i reblert per sobre la generatriu superior amb sorra
compactada per inundaciò, segons plànols (P - 73)

108,02 15,840 1.711,04

5 G228U010 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)

4,26 359,100 1.529,77

6 GDD1UX10 u Pou de recollida per a cuneta, de 1.00 m x 1.00 m i alçada variable,
amb parets de formigó hm-20 de 15 cm, inclós solera, preparació de la
base amb formigó de 15 n/mm2, embrocament amb cuneta i
canalitzacions de recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per
barres d'acer corrugat soldades a perfil laminat en calent, segons
plànols (P - 78)

456,34 4,000 1.825,36

7 G4LBNN50 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 1000
mm. totalment col·locat (P - 31)

747,78 2,000 1.495,56

8 G9650004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, 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 - 39)

19,08 421,259 8.037,62

9 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 60x30 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 - 76)

54,34 254,640 13.837,14

10 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 - 74)

21,61 270,000 5.834,70

TOTAL Titol 4 01.04.01 89.811,09

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 04 DRENATGE

Titol 4 02 DRENTAGE TRANSVERSAL

Titol 5 01 O.D.T.3

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

51,82 30,600 1.585,69

2 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 335,544 9.341,54

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 9.092,160 9.455,85

euros
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4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 36)

2,56 140,400 359,42

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 21)

94,47 64,944 6.135,26

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 19)

9,22 70,356 648,68

7 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

6,22 40,320 250,79

TOTAL Titol 5 01.04.02.01 27.777,23

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 04 DRENATGE

Titol 4 02 DRENTAGE TRANSVERSAL

Titol 5 02 O.D.T.2

1 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 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 - 77)

604,13 49,860 30.121,92

2 G4LBNN39 U Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d=1800
mm., totalment col·locat (P - 30)

972,93 2,000 1.945,86

3 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 49,120 1.367,50

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 19)

9,22 98,240 905,77

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 557,757 580,07

6 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 36)

2,56 12,280 31,44

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 21)

94,47 15,930 1.504,91

8 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

6,22 33,600 208,99

TOTAL Titol 5 01.04.02.02 36.666,46

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 04 DRENATGE

Titol 4 02 DRENTAGE TRANSVERSAL

Titol 5 03 O.D.T. 1

1 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 841,128 23.417,00

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 19)

9,22 198,042 1.825,95

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 13.804,124 14.356,29

euros
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4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 36)

2,56 396,084 1.013,98

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 21)

94,47 98,355 9.291,60

6 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

6,22 79,040 491,63

TOTAL Titol 5 01.04.02.03 50.396,45

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 01 VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Titol 5 0E ESTREPS

Titol 6 08 FONAMENTACIÓ

1 G222U003 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

7,92 682,176 5.402,83

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 19)

9,22 101,680 937,49

3 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

88,45 115,200 10.189,44

4 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 33,600 935,42

5 G228U010 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)

4,26 682,176 2.906,07

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 9.645,500 10.031,32

7 G22BNN42 m2 Saneig de fons d'excavació de la zona de voladura, amb mitjans
mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots
els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries
segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

4,19 682,176 2.858,32

TOTAL Titol 6 01.05.01.0E.08 33.260,89

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 01 VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Titol 5 0E ESTREPS

Titol 6 09 ALÇATS

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 21)

94,47 231,610 21.880,20

2 G4D0U015 m² Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 25) 30,90 76,840 2.374,36

3 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 437,690 12.185,29

4 G774U002 m² Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 35)

9,17 194,920 1.787,42

euros
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5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 21.430,490 22.287,71

6 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 36)

2,56 192,920 493,88

TOTAL Titol 6 01.05.01.0E.09 61.008,86

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 01 VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Titol 5 0F PILES

Titol 6 0A OBRA CIVIL FONAMENTACIONS

1 G222U003 m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

7,92 670,472 5.310,14

2 G228U010 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)

4,26 670,472 2.856,21

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 19)

9,22 108,570 1.001,02

4 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

88,45 182,250 16.120,01

5 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 129,600 3.608,06

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 18.834,120 19.587,48

7 G22BNN42 m2 Saneig de fons d'excavació de la zona de voladura, amb mitjans
mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots
els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries
segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

4,19 670,472 2.809,28

TOTAL Titol 6 01.05.01.0F.0A 51.292,20

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 01 VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Titol 5 0F PILES

Titol 6 0B ALÇATS

1 G4D0VT31 m2 Encofrat enfiladís en torre, vist en alçats, inclosos els apuntalaments i
altres elements auxiliars (P - 26)

60,88 363,980 22.159,10

2 G450NN74 m³ Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

88,45 544,920 48.198,17

3 G4D0U015 m² Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 25) 30,90 342,720 10.590,05

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 55.667,380 57.894,08

5 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 28)

11,56 1.512,000 17.478,72

euros
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TOTAL Titol 6 01.05.01.0F.0B 156.320,12

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 01 VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Titol 5 0G TAULELL

1 G4D0U010 m² Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 27,84 195,480 5.442,16

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 21)

94,47 375,700 35.492,38

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,04 71.954,835 74.833,03

4 G4B0BNN70 kg Acer inoxidable tipus AISI 304 en barres corrugades límit elàstic >=
500N/mm2, col·locat (P - 23)

2,03 5.335,200 10.830,46

5 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 27)

38,55 708,812 27.324,70

6 G4L1NN71 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble
T, de 215 cm de cantell, totalment col·locada (P - 29)

890,32 650,600 579.242,19

TOTAL Titol 5 01.05.01.0G 733.164,92

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 01 VIADUCTE BARRANC DE COROMINA

Titol 5 0H ACABATS I VARIS

1 GDD2N104 ud de sumidero en estructuras. (P - 79) 148,82 16,000 2.381,12

2 G4X1N106 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de
mesura i tots els elements necessaris per a la seva execució (P - 32)

1.936,96 4,000 7.747,84

3 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 34)

16,20 422,400 6.842,88

4 G4Z7U024 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de
cautxú armat interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a
absorbir moviments de 400 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa (P - 33)

1.962,11 26,440 51.878,19

5 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
43)

2,41 1.497,600 3.609,22

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 46)

0,46 1.497,600 688,90

7 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 42)

35,47 140,400 4.979,99

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 45)

0,39 1.497,600 584,06

9 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components
amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de
quars, totalment acabada (P - 37)

8,85 1.497,600 13.253,76

10 GB1ANN74 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i
detalls plànols (P - 49)

462,36 260,000 120.213,60

euros
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11 GB1AN135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (P - 48)

352,54 4,000 1.410,16

TOTAL Titol 5 01.05.01.0H 213.589,72

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 4 02 MUR ESCOLLERA

1 G3L5NN75 m2 Formació d'emmacat amb pedra de 15 a 30 kg de pes inclós
suministre i col locació fins a una alcada de 5 m. Totalment col locada
amb medis manuals (P - 18)

68,29 65,000 4.438,85

TOTAL Titol 4 01.05.02 4.438,85

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 06 SEGURETAT VIAL

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 53)

1,23 3.284,685 4.040,16

TOTAL Titol 4 01.06.01 4.040,16

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 06 SEGURETAT VIAL

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 56)

21,60 14,000 302,40

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 55)

115,70 12,000 1.388,40

3 GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons
plànols (P - 62)

103,21 2,000 206,42

4 GBB1V136 u Placa d'acer galvanitzat de 120x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-26a/S-26b/S-26c) , amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 57)

180,78 2,000 361,56

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 58)

103,25 16,000 1.652,00

6 GBBZV010 ud Cimentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 i placa
d'ancoratge per a pal de suport IPN-180, inclosa l'excavació, càrrega i
transport a abocador del material sobrant, segons plànols, totalment
acabada (P - 59)

258,33 16,000 4.133,28

euros



Condicionament C-1412b

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 9

TOTAL Titol 4 01.06.02 8.044,06

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 06 SEGURETAT VIAL

Titol 4 05 SISTEMES DE CONTENCIÓ

1 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 51)

82,90 696,440 57.734,88

2 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 50)

668,76 9,000 6.018,84

TOTAL Titol 4 01.06.05 63.753,72

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 07 DESVIAMENTS PROVISIONALS

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL D'OBRES

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 53)

1,23 869,525 1.069,52

TOTAL Titol 4 01.07.01 1.069,52

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 07 DESVIAMENTS PROVISIONALS

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL D'OBRES

1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 55)

115,70 2,000 231,40

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 - 54)

146,39 6,000 878,34

3 GCF2V001 u Càrrega, transport i col·locació de senyals triangulars i circulars o
retirada (P - 68)

26,00 8,000 208,00

4 GBBZV456 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de tràfic d'obra, inclosa la cimentació i la
col·locació

(P - 60)

100,25 8,000 802,00

5 GBBZV010 ud Cimentació per a rètol de senyalització, amb formigó HM-20 i placa
d'ancoratge per a pal de suport IPN-180, inclosa l'excavació, càrrega i
transport a abocador del material sobrant, segons plànols, totalment
acabada (P - 59)

258,33 8,000 2.066,64

euros



Condicionament C-1412b

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 10

6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 6)

44,49 8,000 355,92

TOTAL Titol 4 01.07.02 4.542,30

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 07 DESVIAMENTS PROVISIONALS

Titol 4 03 CONS I LLUMINÀRIA

1 GCD1V016 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de cono TB-6 de 70 cm.
d'alçada.  (P - 64)

20,89 45,000 940,05

2 GCD1V020 u Suministre, càrrega, transport i col·locació de llumenera àmbar
intermitent tipus TL-2 (P - 65)

12,89 4,000 51,56

3 GCF3V003 u Càrrega, transport i col·locació de llum TL-2 o retirada  (P - 70) 1,08 4,000 4,32

4 GCE1V001 mes Equip de manteniment de senyalització d'obres (P - 66) 1.476,36 1,000 1.476,36

TOTAL Titol 4 01.07.03 2.472,29

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 07 DESVIAMENTS PROVISIONALS

Titol 4 04 BARRERES

1 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a
(New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6
m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (P - 52)

77,61 10,000 776,10

2 GCF1V001 m Càrrega, transport i col·locació de barrera rígida prefabricada de
formigó en nou emplaçament o retirada (P - 67)

16,48 10,000 164,80

3 GBC1U136 u Panell direccional de 195x95 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locat segons plànols (P - 63)

315,03 2,000 630,06

4 GCF2V002 u Càrrega, transport i col·locació de senyals de indicació i de panells
direccionals o retirada (P - 69)

78,04 1,000 78,04

5 GBC1NN40 u Panell zona exclosa trànsit 140x25 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locat segons plànols (P - 61)

90,28 2,000 180,56

TOTAL Titol 4 01.07.04 1.829,56

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

Titol 4 01 TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES

Titol 5 01 HIDROSEMBRES

1 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 - 81)

1,11 31.762,800 35.256,71

euros



Condicionament C-1412b

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 11

TOTAL Titol 5 01.08.01.01 35.256,71

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

Titol 4 01 TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES

Titol 5 02 TERRA VEGETAL

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 - 80)

2,88 6.352,560 18.295,37

TOTAL Titol 5 01.08.01.02 18.295,37

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 08 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

Titol 4 02 MESURES PER A LA FAUNA

Titol 5 01 TANCAMENTS PER A LA FAUNA

1 GAR1NN01 m Malla nuada rectangular constituïda per filferro amb triple protecció
galvanitzada (240gr.Zn/m2), de diàmetre entre 2,45mm i 1,95mm. La
distància entre filferros verticals es de 15cm, mentre que la distància
entre filferros horitzontals és variable.Els postes, tipus Lux
80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3), de 2m d'alçada, són de xapa, de
resistència a la tracció de 38 a 45 kgs/mm2, segons norma UNE
36137. Estan proveïts de cremallera longitudinal per a la fixació dels
accessoris (mitjançant cargol) i de grapes de filferro galvanitzat
reforçat, que són fixades verticalment a la cremallera per a suportar la
tensió dels filferros i les malles i per evitar el possible lliscament
longitudinal de la mateixa. El tap és de polipropilè indegradable als
agents atmosfèrics.Formació d'estructures de rampes d'escapament
que facilitin la sortida dels animals que accidentalment hagin accedit a
la carretera, col·locades cada 500 metres. (P - 47)

12,15 470,850 5.720,83

TOTAL Titol 5 01.08.02.01 5.720,83

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 09 PARTIDES ALÇADES

Titol 4 01 PARTIDES ALÇADES

Titol 5 01 SEGURETAT I SALUT

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

109.659,85 1,000 109.659,85

TOTAL Titol 5 01.09.01.01 109.659,85

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 09 PARTIDES ALÇADES

Titol 4 01 PARTIDES ALÇADES

Titol 5 02 GESTIÓ DE RESIDUS

euros



Condicionament C-1412b

PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 12

1 XPA1NN50 pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i
Demolició (P - 0)

23.751,63 1,000 23.751,63

TOTAL Titol 5 01.09.01.02 23.751,63

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b

Capítol 09 PARTIDES ALÇADES

Titol 4 01 PARTIDES ALÇADES

Titol 5 03 ACCIÓ CULTURAL

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

24.916,52 1,000 24.916,52

TOTAL Titol 5 01.09.01.03 24.916,52

euros
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Condicionament C-1412b

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 6 01.05.01.0E.08  FONAMENTACIÓ 33.260,89

Titol 6 01.05.01.0E.09  ALÇATS 61.008,86

Titol 5 01.05.01.0E  ESTREPS 94.269,75

Titol 6 01.05.01.0F.0A OBRA CIVIL FONAMENTACIONS 51.292,20

Titol 6 01.05.01.0F.0B  ALÇATS 156.320,12

Titol 5 01.05.01.0F  PILES 207.612,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
301.882,07

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

NIVELL 4: Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.04.02.01  O.D.T.3 27.777,23

Titol 5 01.04.02.02  O.D.T.2 36.666,46

Titol 5 01.04.02.03  O.D.T. 1 50.396,45

Titol 4 01.04.02  DRENTAGE TRANSVERSAL 114.840,14

Titol 5 01.05.01.0E  ESTREPS 94.269,75

Titol 5 01.05.01.0F  PILES 207.612,32

Titol 5 01.05.01.0G  TAULELL 733.164,92

Titol 5 01.05.01.0H  ACABATS I VARIS 213.589,72

Titol 4 01.05.01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA 1.248.636,71

Titol 5 01.08.01.01  HIDROSEMBRES 35.256,71

Titol 5 01.08.01.02  TERRA VEGETAL 18.295,37

Titol 4 01.08.01  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES 53.552,08

Titol 5 01.08.02.01  TANCAMENTS PER A LA FAUNA 5.720,83

Titol 4 01.08.02  MESURES PER A LA FAUNA 5.720,83

Titol 5 01.09.01.01  SEGURETAT I SALUT 109.659,85

Titol 5 01.09.01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 23.751,63

Titol 5 01.09.01.03  ACCIÓ CULTURAL 24.916,52

Titol 4 01.09.01  PARTIDES ALÇADES 158.328,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.581.077,76

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

NIVELL 3: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01  ESBROSSADA 11.643,12

Titol 4 01.02.02  DESMUNTS 410.635,29

Titol 4 01.02.03  TERRAPLENS 202.685,60

Titol 4 01.02.04  ESPLANADA 82.785,28

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 707.749,29

Titol 4 01.03.01  MATERIALS GRANULARS 60.331,56

Titol 4 01.03.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 116.610,75

Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 176.942,31

Titol 4 01.04.01  DRENATGE LONGITUDINAL 89.811,09

Titol 4 01.04.02  DRENTAGE TRANSVERSAL 114.840,14

Capítol 01.04  DRENATGE 204.651,23

Titol 4 01.05.01  VIADUCTE BARRANC DE COROMINA 1.248.636,71

Titol 4 01.05.02  MUR ESCOLLERA 4.438,85

euros



Condicionament C-1412b

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/05/13 Pàg.: 2

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 1.253.075,56

Titol 4 01.06.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 4.040,16

Titol 4 01.06.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 8.044,06

Titol 4 01.06.05  SISTEMES DE CONTENCIÓ 63.753,72

Capítol 01.06  SEGURETAT VIAL 75.837,94

Titol 4 01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL D'OBRES 1.069,52

Titol 4 01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL D'OBRES 4.542,30

Titol 4 01.07.03  CONS I LLUMINÀRIA 2.472,29

Titol 4 01.07.04  BARRERES 1.829,56

Capítol 01.07  DESVIAMENTS PROVISIONALS 9.913,67

Titol 4 01.08.01  TRACTAMENT BÀSIC TALUSSOS I ZONES PLANERES 53.552,08

Titol 4 01.08.02  MESURES PER A LA FAUNA 5.720,83

Capítol 01.08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 59.272,91

Titol 4 01.09.01  PARTIDES ALÇADES 158.328,00

Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 158.328,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.645.770,91

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 5.084,08

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 707.749,29

Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 176.942,31

Capítol 01.04  DRENATGE 204.651,23

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 1.253.075,56

Capítol 01.06  SEGURETAT VIAL 75.837,94

Capítol 01.07  DESVIAMENTS PROVISIONALS 9.913,67

Capítol 01.08  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 59.272,91

Capítol 01.09  PARTIDES ALÇADES 158.328,00

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b 2.650.854,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.650.854,99

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EI-AL-02134 CONDICIONAMENT C-1412b 2.650.854,99

2.650.854,99

euros
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Condicionament C-1412b

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pago

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .

13,00 % Gastos Generals SOBRE 2.650.854,99 .

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.650.854,99 .

2.650.854,99

344.611,15

159.051,30

Subtotal 3.154.517,44

21,00 % IVA SOBRE 3.154.517,44 .

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €

662.448,66

3.816.966,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES MILlONS VUIT-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS )

L'aU~jecte

Jordi Mestre Piquet

--- ---- -~_._--
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