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Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 1Data:

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D1011

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

C#*D#*E#*F#1 22.152,000 22.152,000

TOTAL AMIDAMENT 22.152,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XL5

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

C#*D#*E#*F#2 7.399,000 7.399,000

TOTAL AMIDAMENT 7.399,000

m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

3 G21D5PPB

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

C#*D#*E#*F#1 479,000 479,000

TOTAL AMIDAMENT 479,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

4 G2225221

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 53,000 106,000

TOTAL AMIDAMENT 106,000

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

5 G21B4001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6 G21B1501

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

C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 2Data:

TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
SERVEIS AFECTATSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat encastat a terra1 GGF34B92

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 3 cables i muntat amb dau de
formigó

2 GGF131L1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

3 GG31D278

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

C#*D#*E#*F#1 114,410 114,410

TOTAL AMIDAMENT 114,410

m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació
UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

4 FGK2N6A1

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

C#*D#*E#*F#1 74,900 74,900

TOTAL AMIDAMENT 74,900

m Cable amb conductor de coure de telefonia amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri5 FG31D578

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

C#*D#*E#*F#1 157,120 157,120

TOTAL AMIDAMENT 157,120

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

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

C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal 3.659,000 3.659,000

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 3Data:

C#*D#*E#*F#2 Desmunt 22.045,000 22.045,000

TOTAL AMIDAMENT 25.704,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

2 G24120A5

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

C#*D#*E#*F#1 23.044,000 23.044,000

TOTAL AMIDAMENT 23.044,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

3 G2R350AA

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

C#*D#*E#*F#1 2.600,000 2.600,000

TOTAL AMIDAMENT 2.600,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLÉTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1 G2261211

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

C#*D#*E#*F#1 20.722,000 20.722,000

TOTAL AMIDAMENT 20.722,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GD571110

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

C#*D#*E#*F#1 ODL-1 26,465 26,465

C#*D#*E#*F#2 ODL-2 16,465 16,465

C#*D#*E#*F#3 ODL-3 122,308 122,308

C#+D#+E#+F#4 ODL-4 144,157 144,157

C#+D#+E#+F#5 ODL-5 27,882 27,882

C#+D#+E#+F#6 ODL-6 74,818 74,818

C#+D#+E#+F#7 ODL-7 180,360 180,360

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 4Data:

C#+D#+E#+F#8 ODL-8 150,007 150,007

C#+D#+E#+F#9 ODL-9 21,043 21,043

C#+D#+E#+F#10 ODL-10 20,858 20,858

C#+D#+E#+F#11 ODL-11 348,861 348,861

C#+D#+E#+F#12 ODL-12 245,242 245,242

C#+D#+E#+F#13 ODL-15 52,162 52,162

C#+D#+E#+F#14 ODL-16 105,125 105,125

TOTAL AMIDAMENT 1.535,753

m Cuneta profunda trapezoidal, de 1 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

2 GD571310

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

C#+D#1 ODL-13 191,907 191,907

C#+D#2 ODL-14 96,067 96,067

TOTAL AMIDAMENT 287,974

u Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

3 GD5KHF08

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

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE TRANSVERSALS ASSOCIATS A LONGITUDINALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225221

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

C#*D#*E#*F#1 1,500 1,000 160,251 240,377

TOTAL AMIDAMENT 240,377

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228F10F

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

C#*D#*E#*F#1 1,100 0,800 160,251 141,021

TOTAL AMIDAMENT 141,021

m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

3 GD7FF575

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 5Data:

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

C#*D#*E#*F#1 ODTL-1 47,202 47,202

C#*D#*E#*F#2 ODTL-2 33,588 33,588

C#*D#*E#*F#3 ODTL-3 12,081 12,081

C#*D#*E#*F#4 ODTL-4 14,213 14,213

C#*D#*E#*F#5 ODTL-5 10,140 10,140

C#*D#*E#*F#6 ODTL-6 11,748 11,748

C#*D#*E#*F#7 ODTL-7 13,848 13,848

C#*D#*E#*F#8 ODTL-8 7,390 7,390

TOTAL AMIDAMENT 150,210

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

4 G31511G3

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

C#*D#*E#*F#1 0,500 150,210 75,105

TOTAL AMIDAMENT 75,105

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
MESCLA BITUMINOSATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B BC 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

1 G9H31551

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

C#*D#*E#*F#1 18.568,000 18.568,000

TOTAL AMIDAMENT 18.568,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

2 G9H11JE1

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

C#*D#*E#*F#1 5.488,400 5.488,400

TOTAL AMIDAMENT 5.488,400

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
REGTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m21 G9J14J50

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

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 6Data:

C#*D#*E#*F#1 1.012,500 1.012,500

TOTAL AMIDAMENT 1.012,500

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m22 G9J13J10

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

C#*D#*E#*F#1 18.968,000 18.968,000

TOTAL AMIDAMENT 18.968,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m23 G9J12E40

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

C#*D#*E#*F#1 18.168,000 18.168,000

TOTAL AMIDAMENT 18.168,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
CAPA GRANULARTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM1 G931201L

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

C#*D#*E#*F#1 7.312,000 7.312,000

TOTAL AMIDAMENT 7.312,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
EXPLANADATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb calç aèria CL 901 G91A1120

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

C#*D#*E#*F#1 5.222,350 5.222,350

TOTAL AMIDAMENT 5.222,350

m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 902 G91A1220

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

C#*D#*E#*F#1 5.222,350 5.222,350

TOTAL AMIDAMENT 5.222,350

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 7Data:

SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 05
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1 GBA1G110

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

C#*D#*E#*F#1 Tram sud 3.870,000 3.870,000

C#*D#*E#*F#2 Tram Nord 1.855,000 1.855,000

C#*D#*E#*F#3 Rotonda sud 263,000 263,000

C#*D#*E#*F#4 Rotonda centre 213,000 213,000

TOTAL AMIDAMENT 6.201,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

2 GBA13110

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

C#*D#*E#*F#1 300,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

3 GBA15110

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

C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

4 GBA1A110

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

C#*D#*E#*F#1 Longitud total 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

5 GBA22411

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

6 GBA21211

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

C#+D#+E#+F#1 Rotonda central 6,000 5,000 5,500 6,500 23,000

C#+D#+E#+F#2 Rotonda sud 5,500 6,000 6,000 17,500

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 8Data:

TOTAL AMIDAMENT 40,500

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 05
SEÑALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 GBB11261

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

C#*D#*E#*F#1 R-413 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 R-402 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 R-401 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 R-400 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 R-502 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 R-305 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 R-303 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 R-301 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 R-101 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#10 R-205 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 R-302 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11131

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

C#*D#*E#*F#1 R-1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P-16a 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P-16b 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 P-14b 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 P-4 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 P-13a 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 P-13b 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 P-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P-1c 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11361

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

C#*D#*E#*F#1 R-2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 9Data:

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat4 GBBZ1120

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 74,000 148,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport5 GBB42210

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 1,500 2,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

6 GBB21A41

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

C#*D#*E#*F#1 S-24 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONSCAPÍTOL 05
SISTEMES DE CONTENCIÓ I SEGURETATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport

1 GB2A1001

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

C#*D#*E#*F#1 Longitud total 456,700 456,700

TOTAL AMIDAMENT 456,700

u Extrem ancorat de barrera flexible2 GB2Z1000

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

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda3 GB2Z400A

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

C#*D#*E#*F#1 Tram 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#2 Extrems 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 10Data:

u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat
formigonat

4 GB2B4322

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

C#*D#*E#*F#1 189,000 189,000

TOTAL AMIDAMENT 189,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 06
CALAIX EMPENTATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba1 G45C18H4

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

C#*D#*E#*F#1 Mur empenta 17,000 1,600 6,800 184,960

C#*D#*E#*F#2 Solera 12,540 27,000 0,300 101,574

TOTAL AMIDAMENT 286,534

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C1LH4

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

C#*D#*E#*F#1 Llosa inferior 27,000 0,900 12,500 303,750

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 31,000 0,900 12,500 348,750

C#*D#*E#*F#3 Laterals 27,000 1,000 5,250 2,000 283,500

C#*D#*E#*F#4 Cunyes 4,000 1,000 5,250 2,000 42,000

C#*D#*E#*F#5 Contrallosa 27,000 0,500 12,500 168,750

C#*D#*E#*F#7 Muret guia 27,000 0,300 0,400 2,000 6,480

TOTAL AMIDAMENT 1.153,230

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

3 G4DC2D02

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

C#*D#*E#*F#1 Llosa inferior 27,000 2,000 12,500 675,000

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 31,000 2,000 12,500 775,000

C#*D#*E#*F#3 Murs laterals 27,000 2,000 5,250 2,000 567,000

C#*D#*E#*F#4 Cunya 4,000 2,000 5,250 2,000 84,000

C#*D#*E#*F#6 Extrems 1,000 12,500 2,000 25,000

C#*D#*E#*F#7 Extrems 6,000 1,000 4,000 24,000

C#*D#*E#*F#9 Murets guia 27,000 0,500 2,000 27,000

C#*D#*E#*F#11 Mur empenta 3,000 17,000 2,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 2.279,000

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 11Data:

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

4 G71197C5

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

C#*D#*E#*F#1 Aletes 4,000 9,000 4,000 144,000

C#*D#*E#*F#3 Frontal 2,000 1,000 12,500 25,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

m2 Armadura per a aletes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:20-20 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080,

5 G4BFMJ81

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

C#*D#*E#*F#1 Aletes 9,000 4,000 4,000 144,000

C#*D#*E#*F#2 Frontal 1,000 12,500 2,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:20-20 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

6 G4BCMAJJ

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

C#*D#*E#*F#1 Llosa inferior 27,000 12,500 337,500

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 31,000 12,500 387,500

C#*D#*E#*F#3 Murs laterals 27,000 5,250 141,750

C#*D#*E#*F#4 Cunyes 4,000 5,250 2,000 0,500 21,000

TOTAL AMIDAMENT 887,750

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

7 G4445112

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

C#*D#*E#*F#1 Longitudinals 21,900 12,000 27,000 7.095,600

C#*D#*E#*F#2 Transversals 21,900 22,500 5,000 4,000 9.855,000

TOTAL AMIDAMENT 16.950,600

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,8 kg/m28 G9J12N70

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

C#*D#*E#*F#1 LLosa inferior 27,000 2,000 13,500 3,000 2.187,000

C#*D#*E#*F#2 Llosa superior 31,000 2,000 13,500 3,000 2.511,000

C#*D#*E#*F#3 Murs laterals 27,000 2,000 5,250 6,000 1.701,000

C#*D#*E#*F#4 Cunyes 4,000 2,000 5,250 6,000 252,000

TOTAL AMIDAMENT 6.651,000

m3 Formigó per a mur d'aleta, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

9 G45F1LH4

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

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Aletes 9,000 4,000 1,000 4,000 144,000

C#*D#*E#*F#3 Frontal 1,000 12,500 1,000 2,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

kg Armadura per a aletes AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2

10 G4BF4101

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

C#*D#*E#*F#1 Murs laterals 315,000 12,000 2,470 9.336,600

C#*D#*E#*F#2 Aletes i frontal 80,000 12,000 2,470 2.371,200

TOTAL AMIDAMENT 11.707,800

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

11 G4BC4100

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

C#*D#*E#*F#1 Lloses calaix 750,000 12,000 2,470 22.230,000

TOTAL AMIDAMENT 22.230,000

m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

12 G2144301

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

C#*D#*E#*F#1 Cunyes 4,000 1,000 5,250 2,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 Part superior cunyes 4,000 0,900 12,500 45,000

C#*D#*E#*F#3 Murets guia 27,000 0,400 0,300 2,000 6,480

C#*D#*E#*F#4 Mur empenta 17,000 1,600 6,800 184,960

C#*D#*E#*F#5 Solera 12,540 27,000 0,300 101,574

TOTAL AMIDAMENT 380,014

kg Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

13 G4BF4201

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

C#*D#*E#*F#1 Mur d'empenta 68,000 12,000 3,850 3.141,600

TOTAL AMIDAMENT 3.141,600

m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir

14 G7761252

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

C#*D#*E#*F#1 12,500 27,000 337,500

TOTAL AMIDAMENT 337,500

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

15 F9F15111

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

EUR



Nova carretera

AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 13Data:

C#*D#*E#*F#1 2,000 27,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 06
PONTTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc plataforma de 25 t de càrrega útil1 G4LM13A0

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

C#*D#*E#*F#1 nº x longitud x pes (t/m) 4,000 23,000 1,277 117,484

TOTAL AMIDAMENT 117,484

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 10000000
i 15000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada amb grua

2 G4L112A9

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 23,000 92,000

TOTAL AMIDAMENT 92,000

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

3 G45FACH4

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

C#*D#*E#*F#1 Aletes 4,000 3,000 2,000 0,500 12,000

C#*D#*E#*F#2 Estreps 9,420 3,000 6,000 2,000 339,120

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 351,120

m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues4 G4D81101

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

C#*D#*E#*F#1 9,420 23,000 216,660

TOTAL AMIDAMENT 216,660

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a una
cara, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

5 G4DF2315

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

C#*D#*E#*F#1 Aletes 2,000 3,000 2,000 0,500 6,000

C#*D#*E#*F#2 Estreps 9,420 2,000 2,000 37,680

TOTAL AMIDAMENT 43,680

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat6 G4ZA1001

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

C#*D#*E#*F#1 nº x ample x llarg x gruix 8,000 3,000 3,500 0,520 43,680

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 43,680

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

7 G4BCMAGG

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

C#*D#*E#*F#1 9,420 23,000 216,660

TOTAL AMIDAMENT 216,660

m3 Formigó per a lloses, HP-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot8 G45C18BA

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

C#*D#*E#*F#1 9,420 23,000 0,300 64,998

TOTAL AMIDAMENT 64,998

m Pretil metalic PMC/10b9 GB2C3000

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

C#*D#*E#*F#1 31,300 2,000 62,600

TOTAL AMIDAMENT 62,600

m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

10 G71197C5

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

C#*D#*E#*F#1 Aletes 2,000 3,000 1,000 0,500 3,000

C#*D#*E#*F#2 Estreps 9,420 2,000 1,000 18,840

TOTAL AMIDAMENT 21,840

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

11 F9F15111

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

C#*D#*E#*F#1 1,420 23,000 32,660

TOTAL AMIDAMENT 32,660

kg Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

12 G4BF4201

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

C#*D#*E#*F#1 aletes 30,000 12,000 3,850 1.386,000

C#*D#*E#*F#2 estrep 120,000 12,000 3,850 5.544,000

TOTAL AMIDAMENT 6.930,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:11/06/14 15Data:

u Barana de 2 mòduls amb travesser ref. 1193 de la serie Barana Línea de dos trams amb travesser de SANTA&COLE ,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub
de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

13 FB15B281HKSQ

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W,
de preu superior, tancada i acoblada al suport

1 GHN32G31

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

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

2 GHM31N8A

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 2 m de sortint, de dos braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

3 GHM31NAA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC
rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

4 GDG3U030

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

C#*D#*E#*F#1 700,000 700,000

TOTAL AMIDAMENT 700,000

u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

5 GHM31MAA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 13 m d'alçària i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

6 GHM31L8A

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 08
RESTAURACIÓ DE TALUSSOSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita1 GR3P1C16

AMIDAMENT DIRECTE 2.004,300

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals

2 GR3A4010

AMIDAMENT DIRECTE 6.681,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2

3 GR721AK0

AMIDAMENT DIRECTE 6.681,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 08
RESTAURACIÓ DE ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita1 GR3P1C16

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

C#*D#*E#*F#1 0,200 11.130,000 2.226,000

TOTAL AMIDAMENT 2.226,000

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals

2 GR3A4010

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

C#*D#*E#*F#1 11.130,000 11.130,000

TOTAL AMIDAMENT 11.130,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2

3 GR721AK0

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

C#*D#*E#*F#1 11.130,000 11.130,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11.130,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 08
ROTONDESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita1 GR3P1C16

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

C#*D#*E#*F#1 318,300 318,300

TOTAL AMIDAMENT 318,300

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals

2 GR3A4010

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

C#*D#*E#*F#1 1.061,000 1.061,000

TOTAL AMIDAMENT 1.061,000

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

3 GR71370J

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

C#*D#*E#*F#1 1.061,000 1.061,000

TOTAL AMIDAMENT 1.061,000

u Acabat artístic de la rotonda, on s'inclou els materials i disposició dels mateixos4 ROTART

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 08
RESTAURACIÓ DE ZONES ENDERROCADESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita1 GR3P1C16

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

C#*D#*E#*F#1 0,800 8,000 300,000 1.920,000

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals

2 GR3A4010

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

C#*D#*E#*F#1 1.061,000 1.061,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.061,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

3 GR612579

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

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  MARATA01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cost de Seguretat i Salut1 ESIS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 07/06/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,89m2F9F15111 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior
, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P- 1

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.949,54uFB15B281HKSQ Barana de 2 mòduls amb travesser ref. 1193 de la serie Barana Línea de dos trams amb travesser
de SANTA&COLE , d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de
llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3
muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 2

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,01mFG31D578 Cable amb conductor de coure de telefonia amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat aeri

P- 3

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €50,77mFGK2N6A1 Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de secció, amb
conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

P- 4

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €48,83m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 5

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,17m2G2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 6

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €12,94mG21B1501 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 7

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €33,37uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 8

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €3,24mG21D5PPB Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 9

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,65m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 10
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,35m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 11

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,61m3G2261211 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 12

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,80m3G228F10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

P- 13

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €0,95m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 14

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,36m3G24120A5 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

P- 15

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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 €6,14m3G2R350AA Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

P- 16

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €3,96kgG4445112 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 17

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €105,58m3G45C18BA Formigó per a lloses, HP-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

P- 18

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €96,00m3G45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 19

(NORANTA-SIS EUROS)

 €106,45m3G45C1LH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 20

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €106,25m3G45F1LH4 Formigó per a mur d'aleta, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

P- 21

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €103,80m3G45FACH4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 22

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €3,35kgG4BC4100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 23

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €24,16m2G4BCMAGG Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 24

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €49,52m2G4BCMAJJ Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 25

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,34kgG4BF4101 Armadura per a aletes AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 26

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,27kgG4BF4201 Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 27

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €35,70m2G4BFMJ81 Armadura per a aletes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080,

P- 28

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €39,93m2G4D81101 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a taulers de ponts de
bigues

P- 29

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €41,19m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 30

(QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €52,96m2G4DF2315 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a carregador
d'estrep, encofrat a una cara, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

P- 31

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €664,20mG4L112A9 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de
llum de càlcul, 10000000 i 15000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada amb
grua

P- 32

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €11,53tG4LM13A0 Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc
plataforma de 25 t de càrrega útil

P- 33

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,81dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 34
(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,97m2G71197C5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

P- 35

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €20,74m2G7761252 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre
i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir

P- 36

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,82m3G91A1120 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb calç aèria CL 90P- 37
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,75m3G91A1220 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 90P- 38
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,69m3G931201L Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PMP- 39
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €60,62tG9H11JE1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 50/70 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

P- 40

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,02m2G9H31551 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B BC 50/70
amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 41

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €0,61m2G9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 42
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,47m2G9J12N70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,8
kg/m2

P- 43

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,54m2G9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació
0,5 kg/m2

P- 44

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,65m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1
kg/m2

P- 45

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €24,04mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 46

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €28,24uGB2B4322 Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb un
amortidor, col·locat formigonat

P- 47

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €220,92mGB2C3000 Pretil metalic PMC/10bP- 48
(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €439,21uGB2Z1000 Extrem ancorat de barrera flexibleP- 49
(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €12,47uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 50
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,47mGBA13110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 51

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,68mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 52

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,45mGBA1A110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 53

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,86mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 54

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,10mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 55

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €2,80mGBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 56

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €224,75uGBB11131 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 57

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €117,77uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 58

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €169,21uGBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 59

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €381,57uGBB21A41 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 60

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €321,86m2GBB42210 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suportP- 61
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €18,89mGBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonatP- 62
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,27mGD571110 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 63

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €19,47mGD571310 Cuneta profunda trapezoidal, de 1 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 64

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €48,28uGD5KHF08 Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 65

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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 €40,01mGD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 66

(QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €11,74mGDG3U030 Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de
gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 67

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,17mGG31D278 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de
secció 2 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 68

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €726,29uGGF131L1 Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 3 cables i
muntat amb dau de formigó

P- 69

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €292,00uGGF34B92 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a cable trenat i col·locat
encastat a terra

P- 70

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS)

 €771,53uGHM31L8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 13 m d'alçària i 2 m de sortint, de 4 braços amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 71

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €852,09uGHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària i 2 m de sortint, de 4 braços amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 72

(VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €664,05uGHM31N8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 73

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €690,85uGHM31NAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 2 m de sortint, de dos braços
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 74

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €306,13uGHN32G31 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

P- 75

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €0,25m2GR3A4010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

P- 76

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €3,10m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 77
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €1,66m2GR71370J Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500
a 2000 m2

P- 78

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,30m2GR721AK0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

P- 79

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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m2F9F15111 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 1  €22,89

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,86342
B9F15100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,

preu superior
 €14,64720

Altres conceptes 7,38 €

uFB15B281HKSQ Barana de 2 mòduls amb travesser ref. 1193 de la serie Barana Línea de dos
trams amb travesser de SANTA&COLE , d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà
de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 2  €1.949,54

BB15B280HKSQ Barana LINEA de SANTA & COLE de 2 trams amb travesser, de 6,09 m de
llargària total. Suport format per tres platines d'acer inoxidable AISI 304
acabat esmerilat, unides amb cargols d'acer inoxidable de cap avellanat
Allen, i passamans de tub de Ø 84 mm o Ø 73 mm i 2 mm de gruix del
mateix material polit. La barana s'entrega desmuntada en dues parts: suport
i tub. Amb l'element s'adjunten les instruccions de muntatge i els cargols de
fixació. El suport s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb una platina de
125x125x5 mm i cargols d'acer inoxidable. No necessita manteniment. Pes:
91 kg. Transport, muntatge i col·locació no inclosos., ref. 1193 de la serie
Barana Línea de dos trams amb travesser de SANTA&COLE

 €1.820,00000

Altres conceptes 129,54 €

mFG31D578 Cable amb conductor de coure de telefonia amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 3  €12,01

BG31D570 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

 €8,25930

Altres conceptes 3,75 €

mFGK2N6A1 Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2,
constituïda per cables unipolars de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV
(DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció
i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

P- 4  €50,77

BGK246A0 Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV
(DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

 €33,13980

Altres conceptes 17,63 €

m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 5  €48,83

Altres conceptes 48,83 €

m2G2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 6  €4,17

Altres conceptes 4,17 €

mG21B1501 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb
base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 7  €12,94

Altres conceptes 12,94 €

uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 8  €33,37

Altres conceptes 33,37 €
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mG21D5PPB Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb
parets de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 9  €3,24

Altres conceptes 3,24 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 10  €2,65

Altres conceptes 2,65 €

m3G2225221 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 11  €6,35

Altres conceptes 6,35 €

m3G2261211 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 12  €2,61

B0111000 Aigua  €0,06250
Altres conceptes 2,55 €

m3G228F10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 13  €8,80

Altres conceptes 8,80 €

m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 14  €0,95

Altres conceptes 0,95 €

m3G24120A5 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km

P- 15  €2,36

Altres conceptes 2,36 €

m3G2R350AA Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 20 km

P- 16  €6,14

Altres conceptes 6,14 €

kgG4445112 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 17  €3,96

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2,34000

Altres conceptes 1,62 €

m3G45C18BA Formigó per a lloses, HP-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 18  €105,58

B066770C Formigó HP-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €71,61420

Altres conceptes 33,97 €

m3G45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 19  €96,00

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €64,66800

Altres conceptes 31,33 €
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m3G45C1LH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 20  €106,45

B065E74B Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+H

 €74,61300

Altres conceptes 31,84 €

m3G45F1LH4 Formigó per a mur d'aleta, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21  €106,25

B065E74B Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+H

 €74,61300

Altres conceptes 31,64 €

m3G45FACH4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 22  €103,80

B065E60B Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €67,93200

Altres conceptes 35,87 €

kgG4BC4100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 23  €3,35

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01908
Altres conceptes 3,33 €

m2G4BCMAGG Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

P- 24  €24,16

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,03180
B0B34237 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €21,63600

Altres conceptes 2,49 €

m2G4BCMAJJ Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 10x10 cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

P- 25  €49,52

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,03180
B0B34238 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:20-20 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €45,79200

Altres conceptes 3,70 €

kgG4BF4101 Armadura per a aletes AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 26  €3,34

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01908
Altres conceptes 3,32 €

kgG4BF4201 Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 27  €3,27

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01908
Altres conceptes 3,25 €

m2G4BFMJ81 Armadura per a aletes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:20-20 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080,

P- 28  €35,70

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,04770
B0B34258 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:20-20 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €31,89600

Altres conceptes 3,76 €
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m2G4D81101 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a
taulers de ponts de bigues

P- 29  €39,93

B0DA1330 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 4 cm de gruix  €24,01300
Altres conceptes 15,92 €

m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 30  €41,19

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,41580
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31015
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,68400
B0DZA000 Desencofrant  €0,15780

Altres conceptes 37,10 €

m2G4DF2315 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a una cara, d'alçària <= 5 m,
per a deixar el formigó vist,

P- 31  €52,96

B0A31000 Clau acer  €0,05681
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50820
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03424
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,04108
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30126
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,50000

Altres conceptes 49,85 €

mG4L112A9 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble
T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 10000000 i 15000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i
6000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 32  €664,20

B4PA13BA Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble
T, de 20 a 30 m de llum , amb un moment d'inèrcia entre 10000000 i
15000000 cm4, i una secció entre 5000 i 6000 cm2

 €608,56000

Altres conceptes 55,64 €

tG4LM13A0 Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió
semiremolc plataforma de 25 t de càrrega útil

P- 33  €11,53

Altres conceptes 11,53 €

dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 34  €20,81

B4PZB000 Neoprè sense armar per a recolzaments  €19,23000
Altres conceptes 1,58 €

m2G71197C5 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402
de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

P- 35  €18,97

B71190C0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-PE amb armadura
de film de polietilè de 95 g/m2

 €8,01900

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €0,30600
Altres conceptes 10,65 €

m2G7761252 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2
armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie,
col·locada sense adherir

P- 36  €20,74

B7761252 Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de
malla de polièster, resistent a la intempèrie

 €6,77600
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Altres conceptes 13,96 €

m3G91A1120 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1, amb calç
aèria CL 90

P- 37  €17,82

B0111000 Aigua  €0,06250
B0532310 Calç aèria CL 90  €3,67200

Altres conceptes 14,09 €

m3G91A1220 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb calç
aèria CL 90

P- 38  €19,75

B0111000 Aigua  €0,06250
B0532310 Calç aèria CL 90  €5,50800

Altres conceptes 14,18 €

m3G931201L Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100% del PM

P- 39  €27,69

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €22,68000

Altres conceptes 4,95 €

tG9H11JE1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC
50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada

P- 40  €60,62

B9H11JE1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 50/70 G, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític

 €54,23000

Altres conceptes 6,39 €

m2G9H31551 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit
BBTM, 11B BC 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 41  €4,02

B9H31551 Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B
BC 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític

 €3,60939

Altres conceptes 0,41 €

m2G9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1 kg/m2

P- 42  €0,61

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

 €0,43000

Altres conceptes 0,18 €

m2G9J12N70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1,8 kg/m2

P- 43  €1,47

B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant >
2%

 €1,20000

Altres conceptes 0,27 €

m2G9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

P- 44  €0,54

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,20500

Altres conceptes 0,34 €

m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1),
amb dotació 1,1 kg/m2

P- 45  €0,65

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

 €0,45100

Altres conceptes 0,20 €
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mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 46  €24,04

BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO

 €17,46000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €1,28500
Altres conceptes 5,30 €

uGB2B4322 Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5
m de llargària, amb un amortidor, col·locat formigonat

P- 47  €28,24

BBMZ1210 Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat  €10,93260
BBMZA810 Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres

de seguretat
 €7,50000

Altres conceptes 9,81 €

mGB2C3000 Pretil metalic PMC/10bP- 48  €220,92

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €3,18000
B0A31000 Clau acer  €3,45000
BBM2AM00 Perfil longitudinal flexible per a portecció de motocicletes, d'acer laminat en

calent S235JR segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió
segons UNE -EN ISO 1461, de secció plana trapezoidal, amb un
desenvolupanent de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de
contenció N2 segons norma UNE-EN 1317-2 i nivel I segons norma UNE
135900, incloent pp d'elements de fixació

 €91,25600

Altres conceptes 123,03 €

uGB2Z1000 Extrem ancorat de barrera flexibleP- 49  €439,21

B0A31000 Clau acer  €0,16100
B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €7,47250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,27300
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €0,26620
BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil

longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO
 €139,68000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €15,42000
Altres conceptes 275,94 €

uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda

P- 50  €12,47

BBMZC010 Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares  €5,30000
Altres conceptes 7,17 €

mGBA13110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 51  €0,47

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,10786
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,02641

Altres conceptes 0,34 €

mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 52  €0,68

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,26439
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,06436

Altres conceptes 0,35 €

mGBA1A110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 53  €1,45

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,61231
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,14024

Altres conceptes 0,70 €
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mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 54  €0,86

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,40550
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09486

Altres conceptes 0,36 €

mGBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

P- 55  €2,10

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,07539
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,25036

Altres conceptes 0,77 €

mGBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 56  €2,80

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €1,62119
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,37200

Altres conceptes 0,81 €

uGBB11131 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 57  €224,75

BBM11302 Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €198,07000
Altres conceptes 26,68 €

uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 58  €117,77

BBM12702 Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €98,01000

Altres conceptes 19,76 €

uGBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 59  €169,21

BBM13702 Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €147,00000

Altres conceptes 22,21 €

uGBB21A41 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 60  €381,57

BBM1BQL2 Placa d'orientació o situació, de 95x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €342,22000

Altres conceptes 39,35 €

m2GBB42210 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat,
fixat al suport

P- 61  €321,86

BBM35500 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €231,86000

Altres conceptes 90,00 €

mGBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 62  €18,89

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €12,69000
Altres conceptes 6,20 €

mGD571110 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 63  €14,27
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,45940

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,03498
B0A31000 Clau acer  €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28014
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260

Altres conceptes 6,39 €

mGD571310 Cuneta profunda trapezoidal, de 1 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 64  €19,47

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €10,44316

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,03975
B0A31000 Clau acer  €0,08625
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,31500
B0DZA000 Desencofrant  €0,06575

Altres conceptes 8,52 €

uGD5KHF08 Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 65  €48,28

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €14,20155

B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,37088
B0DZA000 Desencofrant  €0,45762

Altres conceptes 32,25 €

mGD7FD375 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 66  €40,01

BD7FD370 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €36,91000

Altres conceptes 3,10 €

mGDG3U030 Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de
diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 67  €11,74

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,92638

BG21RD10 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,2 mm de gruix

 €3,04500

Altres conceptes 5,77 €

mGG31D278 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 68  €7,17

BG31D270 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

 €4,10040

Altres conceptes 3,07 €

uGGF131L1 Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per
angulars, per a 3 cables i muntat amb dau de formigó

P- 69  €726,29

BGF131L0 Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per
angulars, per a 3 cables

 €403,20000
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BGWF1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer  €62,50000
Altres conceptes 260,59 €

uGGF34B92 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a
cable trenat i col·locat encastat a terra

P- 70  €292,00

BGF34B90 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a
cable trenat

 €62,66000

BGWF3000 Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta  €30,00000
Altres conceptes 199,34 €

uGHM31L8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 13 m d'alçària i 2 m de
sortint, de 4 braços amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 71  €771,53

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €19,07213

BHM31L8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 13 m i 2 m de
sortint, de 4 braços amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €603,18000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €39,85000
Altres conceptes 109,43 €

uGHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària i 2 m de
sortint, de 4 braços amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 72  €852,09

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €35,68334

BHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 16 m i 2 m de
sortint, de 4 braços amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €663,30000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €39,85000
Altres conceptes 113,26 €

uGHM31N8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 73  €664,05

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €35,68334

BHM31N8A Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 1,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €484,21000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €39,85000
Altres conceptes 104,31 €

uGHM31NAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 2 m de
sortint, de dos braços amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 74  €690,85

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €35,68334

BHM31NAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 2 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €509,73000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €39,85000
Altres conceptes 105,59 €

uGHN32G31 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada
i acoblada al suport

P- 75  €306,13

BHN32G30 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior,
tancada

 €269,62000

Altres conceptes 36,51 €
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m2GR3A4010 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid,
formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans
manuals

P- 76  €0,25

BR3A4000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid  €0,10150
Altres conceptes 0,15 €

m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 77  €3,10

Altres conceptes 3,10 €

m2GR71370J Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica,
en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

P- 78  €1,66

BR4U1J00 Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor, segons NTJ 07N

 €1,30144

Altres conceptes 0,36 €

m2GR721AK0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2

P- 79  €1,30

B0111000 Aigua  €0,00250
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,24930
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,36945
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,18270
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,18400
BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
 €0,14460

Altres conceptes 0,17 €
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OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

22.152,0000,95 21.044,40

2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

7.399,0004,17 30.853,83

3 G21D5PPB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm
d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 9)

479,0003,24 1.551,96

4 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 11)

106,0006,35 673,10

5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 8)

4,00033,37 133,48

6 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

21,00012,94 271,74

TITOL 3TOTAL 01.01.01 54.528,51

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 SERVEIS AFECTATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GGF34B92 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la
punta, per a cable trenat i col·locat encastat a terra (P - 71)

14,000292,00 4.088,00

2 GGF131L1 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta,
format per angulars, per a 3 cables i muntat amb dau de formigó
(P - 70)

2,000726,29 1.452,58

3 GG31D278 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
(P - 69)

114,4107,17 820,32

4 FGK2N6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició
3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació
UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de secció,
amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior
de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada (P - 4)

74,90050,77 3.802,67

5 FG31D578 m Cable amb conductor de coure de telefonia amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P -
3)

157,12012,01 1.887,01

TITOL 3TOTAL 01.01.02 12.050,58

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 DESMUNT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

25.704,0002,65 68.115,60

2 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 15)

23.044,0002,36 54.383,84

3 G2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 16)

2.600,0006,14 15.964,00

TITOL 3TOTAL 01.02.01 138.463,44

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 TERRAPLÉ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 12)

20.722,0002,61 54.084,42

TITOL 3TOTAL 01.02.02 54.084,42

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL DRENATGE03

TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 64)

1.535,75314,27 21.915,20

2 GD571310 m Cuneta profunda trapezoidal, de 1 m d'amplària i 0,30 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 65)

287,97419,47 5.606,85

3 GD5KHF08 u Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 66)

12,00048,28 579,36

TITOL 3TOTAL 01.03.01 28.101,41

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL DRENATGE03

TITOL 3 DRENATGE TRANSVERSALS ASSOCIATS A LONGITUDINAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 11)

240,3776,35 1.526,39

2 G228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 13)

141,0218,80 1.240,98

3 GD7FF575 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar

150,21049,75 7.472,95

EUR
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formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 67)

4 G31511G3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 17)

75,10570,58 5.300,91

TITOL 3TOTAL 01.03.02 15.541,23

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 MESCLA BITUMINOSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H31551 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM, 11B BC 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix (P - 42)

18.568,0004,02 74.643,36

2 G9H11JE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 41)

5.488,40060,62 332.706,81

TITOL 3TOTAL 01.04.01 407.350,17

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 46)

1.012,5000,65 658,13

2 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 45)

18.968,0000,54 10.242,72

3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 43)

18.168,0000,61 11.082,48

TITOL 3TOTAL 01.04.02 21.983,33

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 CAPA GRANULAR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 40)

7.312,00027,69 202.469,28

TITOL 3TOTAL 01.04.03 202.469,28

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 EXPLANADA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G91A1120 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST1,
amb calç aèria CL 90 (P - 38)

5.222,35017,82 93.062,28

2 G91A1220 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2,
amb calç aèria CL 90 (P - 39)

5.222,35019,75 103.141,41

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.04.04 196.203,69

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS05

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 55)

6.201,0000,86 5.332,86

2 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 52)

300,0000,47 141,00

3 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 53)

200,0000,68 136,00

4 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 54)

26,0001,45 37,70

5 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 57)

12,0002,80 33,60

6 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 56)

40,5002,10 85,05

TITOL 3TOTAL 01.05.01 5.766,21

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS05

TITOL 3 SEÑALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 59)

50,000117,77 5.888,50

2 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 58)

22,000224,75 4.944,50

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 60)

7,000169,21 1.184,47

4 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 63)

168,00018,89 3.173,52

5 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer
galvanitzat, fixat al suport (P - 62)

15,000321,86 4.827,90

6 GBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
61)

2,000381,57 763,14

TITOL 3TOTAL 01.05.02 20.782,03

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS05

EUR



Nova carretera

PRESSUPOST Pàg.:11/06/14 5Data:

TITOL 3 SISTEMES DE CONTENCIÓ I SEGURETAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 47)

456,70024,04 10.979,07

2 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible (P - 50) 14,000439,21 6.148,94

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda (P - 51)

50,00012,47 623,50

4 GB2B4322 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles,
entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat
formigonat (P - 48)

189,00028,24 5.337,36

TITOL 3TOTAL 01.05.03 23.088,87

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL ESTRUCTURES06

TITOL 3 CALAIX EMPENTAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

286,53496,00 27.507,26

2 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
21)

1.153,230106,45 122.761,33

3 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 31)

2.279,00041,19 93.872,01

4 G71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de
95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 36)

169,00018,97 3.205,93

5 G4BFMJ81 m2 Armadura per a aletes AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:20-20 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080, (P - 29)

169,00035,70 6.033,30

6 G4BCMAJJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:20-20 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 26)

887,75049,52 43.961,38

7 G4445112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 18)

16.950,6003,96 67.124,38

8 G9J12N70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,8 kg/m2 (P - 44)

6.651,0001,47 9.776,97

9 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'aleta, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 22)

169,000106,25 17.956,25

10 G4BF4101 kg Armadura per a aletes AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

11.707,8003,34 39.104,05

11 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

22.230,0003,35 74.470,50

EUR
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12 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
5)

380,01448,83 18.556,08

13 G4BF4201 kg Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 28)

3.141,6003,27 10.273,03

14 G7761252 m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de
gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir (P - 37)

337,50020,74 6.999,75

15 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 1)

54,00022,89 1.236,06

TITOL 3TOTAL 01.06.01 542.838,28

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL ESTRUCTURES06

TITOL 3 PONT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4LM13A0 t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km,
amb camió semiremolc plataforma de 25 t de càrrega útil (P - 34)

117,48424,96 2.932,40

2 G4L112A9 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 10000000 i
15000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada
amb grua (P - 33)

92,000664,20 61.106,40

3 G45FACH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 23)

351,120103,80 36.446,26

4 G4D81101 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de
gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 30)

216,66039,93 8.651,23

5 G4DF2315 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a una cara,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist, (P - 32)

43,68052,96 2.313,29

6 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 35)

43,68020,81 908,98

7 G4BCMAGG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 25)

216,66024,16 5.234,51

8 G45C18BA m3 Formigó per a lloses, HP-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
19)

64,998105,58 6.862,49

9 GB2C3000 m Pretil metalic PMC/10b (P - 49) 62,600239,15 14.970,79

10 G71197C5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de
95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 36)

21,84018,97 414,30

11 F9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 1)

32,66022,89 747,59

12 G4BF4201 kg Armadura per a murs AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 28)

6.930,0003,27 22.661,10

EUR
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13 FB15B281HKSQ u Barana de 2 mòduls amb travesser ref. 1193 de la serie Barana
Línea de dos trams amb travesser de SANTA&COLE , d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m
de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 2)

5,0001.949,54 9.747,70

TITOL 3TOTAL 01.06.02 172.997,04

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL ENLLUMENAT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHN32G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
superior, tancada i acoblada al suport (P - 76)

20,000306,13 6.122,60

2 GHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària
i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 74)

11,000664,05 7.304,55

3 GHM31NAA u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària
i 2 m de sortint, de dos braços amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 75)

7,000690,85 4.835,95

4 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per
2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau
de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 68)

700,00011,74 8.218,00

5 GHM31MAA u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m d'alçària
i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 73)

1,000852,09 852,09

6 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 13 m d'alçària
i 2 m de sortint, de 4 braços amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 72)

1,000771,53 771,53

CAPÍTOLTOTAL 01.07 28.104,72

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES08

TITOL 3 RESTAURACIÓ DE TALUSSOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 78)

2.004,3003,10 6.213,33

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals (P - 77)

6.681,0000,35 2.338,35

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 81)

6.681,0001,30 8.685,30

TITOL 3TOTAL 01.08.01 17.236,98

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES08

EUR
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TITOL 3 RESTAURACIÓ DE ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 78)

2.226,0003,10 6.900,60

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals (P - 77)

11.130,0000,35 3.895,50

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 81)

11.130,0001,30 14.469,00

TITOL 3TOTAL 01.08.02 25.265,10

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES08

TITOL 3 ROTONDES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 78)

318,3003,10 986,73

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals (P - 77)

1.061,0000,35 371,35

3 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 500 a 2000 m2 (P - 80)

1.061,0001,66 1.761,26

4 ROTART u Acabat artístic de la rotonda, on s'inclou els materials i disposició
dels mateixos (P - 0)

2,0005.000,00 10.000,00

TITOL 3TOTAL 01.08.03 13.119,34

OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES08

TITOL 3 RESTAURACIÓ DE ZONES ENDERROCADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 78)

1.920,0003,10 5.952,00

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la
DF, escampat amb mitjans manuals (P - 77)

1.061,0000,35 371,35

3 GR612579 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a
50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 79)

30,000221,53 6.645,90

TITOL 3TOTAL 01.08.04 12.969,25

EUR
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OBRA PRESSUPOST  MARATA0101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESIS u Cost de Seguretat i Salut (P - 0) 1,00052.288,81 52.288,81

CAPÍTOLTOTAL 01.09 52.288,81

EUR
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Treballs previs 54.528,51
Titol 3 01.01.02 Serveis afectats 12.050,58

01.01 Treballs previsCapítol 66.579,09

Titol 3 01.02.01 Desmunt 138.463,44
Titol 3 01.02.02 Terraplé 54.084,42

01.02 Moviments de TerresCapítol 192.547,86

Titol 3 01.03.01 Drenatge longitudinal 28.101,41
Titol 3 01.03.02 Drenatge transversals associats a longitudinal 15.541,23

01.03 DrenatgeCapítol 43.642,64

Titol 3 01.04.01 Mescla Bituminosa 407.350,17
Titol 3 01.04.02 Reg 21.983,33
Titol 3 01.04.03 Capa granular 202.469,28
Titol 3 01.04.04 Explanada 196.203,69

01.04 Ferms i pavimentsCapítol 828.006,47

Titol 3 01.05.01 Senyalització horitzontal 5.766,21
Titol 3 01.05.02 Señalització vertical 20.782,03
Titol 3 01.05.03 Sistemes de contenció i seguretat 23.088,87

01.05 Senyalització i proteccionsCapítol 49.637,11

Titol 3 01.06.01 Calaix empentat 542.838,28
Titol 3 01.06.02 Pont 172.997,04

01.06 EstructuresCapítol 715.835,32

Titol 3 01.08.01 Restauració de talussos 17.236,98
Titol 3 01.08.02 Restauració de zones d'ocupació temporal 25.265,10
Titol 3 01.08.03 Rotondes 13.119,34
Titol 3 01.08.04 Restauració de zones enderrocades 12.969,25

01.08 Mesures correctoresCapítol 68.590,67

1.964.839,16

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs 66.579,09
Capítol 01.02 Moviments de Terres 192.547,86
Capítol 01.03 Drenatge 43.642,64
Capítol 01.04 Ferms i paviments 828.006,47
Capítol 01.05 Senyalització i proteccions 49.637,11
Capítol 01.06 Estructures 715.835,32
Capítol 01.07 Enllumenat 28.104,72
Capítol 01.08 Mesures correctores 68.590,67
Capítol 01.09 Seguretat i salut 52.288,81

01 Pressupost  MARATA01Obra 2.045.232,69

2.045.232,69

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost MARATA01 2.045.232,69
2.045.232,69

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.045.232,69PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

265.880,2513 % Despeses generals SOBRE 2.045.232,69....................................................................................................................................

6 % Benifici Industrial SOBRE 2.045.232,69....................................................................................................................................122.713,96

Subtotal 2.433.826,90

21 % IVA SOBRE 2.433.826,90....................................................................................................................................511.103,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.944.930,55€

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

( DOS MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )



 

 

Firma del Pressupost d’execució per contracte del projecte per part de l’autor: 

 

Barcelona, Maig de 2014 

L’autor del projecte 

 

 

 

Guillem Crusellas Caballero 


