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Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G219U040

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

T1 Segons plànols Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Tronc variant PK 0+000 i enllaç 200,000 6,500 1.300,000

C#*D#*E#*F#3 Tronc variant PK 2+640 230,000 6,500 1.495,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Seu d'Urgell 34,000 6,500 221,000

TOTAL AMIDAMENT 3.016,000

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

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

T1 Segons plànols Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Tronc variant PK 0+000 i enllaç 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 Tronc variant PK 2+640 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Seu d'Urgell 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

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

3 G219U200

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

T1 Segons plànols Superfície

C#*D#*E#*F#2 Tronc variant PK 0+000 i enllaç 50,000 9,000 450,000

C#*D#*E#*F#3 Enllaç Seu d'Urgell 20,000 9,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 630,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G22DU010

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

T1 Segons llistats WinH Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Variant 99.075,000 99.075,000

TOTAL AMIDAMENT 99.075,000

EUR
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Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 2

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

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

T1 Segons llistats WinH Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Variant 99.075,000 0,300 29.722,500

TOTAL AMIDAMENT 29.722,500

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

2 G221U112

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

T1 Segons llistats WinH Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Tronc variant 102.793,000 102.793,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals rotonda i rotonda 12.600,000 12.600,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Seu d'Urgell 1.580,000 1.580,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Sort 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 117.003,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2240002

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

T1 Segons llistats WinH Superfície (m2)

C#*D#*E#*F#2 Variant 40.500,000 40.500,000

TOTAL AMIDAMENT 40.500,000

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

2 G226U030

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

T1 Segons llistats WinH Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Variant 177.050,000 177.050,000

TOTAL AMIDAMENT 177.050,000

EUR



Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

3 G227U110

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

T1 Segons llistats WinH Volum (m3)

C#*D#*E#*F#2 Variant 49.000,000 49.000,000

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

TOTAL AMIDAMENT 49.000,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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 Desmunts Variant 2.280,000 2.280,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda i ramals 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 2.680,000

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

2 GD5GU020

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

C#*D#*E#*F#1 Talussos variant 2.900,000 0,020 2,000 6,000 696,000

TOTAL AMIDAMENT 696,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 02
CANONADESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

1 GD78U200

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

2 GD78J385

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

EUR
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Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 4

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 02
CALAIXOSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

1 G7883202

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

C#*D#*E#*F#1 Calaix 4x4 24,000 12,000 288,000

C#*D#*E#*F#2 Calaix 2x6 23,000 10,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 518,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

2 G4DF4317

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

C#*D#*E#*F#1 Calaix 4x4 24,000 12,000 288,000

C#*D#*E#*F#2 Calaix 2x6 23,000 10,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 518,000

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

3 G45F17H4

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

C#*D#*E#*F#1 Calaix 4x4 24,000 12,000 0,500 144,000

C#*D#*E#*F#2 Calaix 2x6 23,000 10,000 0,500 115,000

TOTAL AMIDAMENT 259,000

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G4BF3201

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

C#*D#*E#*F#1 Calaix 4x4 5.040,000 5.040,000

C#*D#*E#*F#2 Calaix 2x6 4.025,000 4.025,000

TOTAL AMIDAMENT 9.065,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 02
ALETESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

1 G7883202

EUR



Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada 2m D 4,500 2,800 12,600

C#*D#*E#*F#2 Calaix 4x4 2,000 8,500 4,500 76,500

C#*D#*E#*F#3 Calaix 2x6 2,000 3,000 2,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 104,100

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

2 G4DF4317

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada 2m D 4,500 2,800 12,600

C#*D#*E#*F#2 Calaix 4x4 2,000 8,500 4,500 76,500

C#*D#*E#*F#3 Calaix 2x6 2,000 3,000 2,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 104,100

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

3 G45F17H4

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada 2m D 4,500 2,800 0,300 3,780

C#*D#*E#*F#2 Calaix 4x4 2,000 8,500 4,500 0,300 22,950

C#*D#*E#*F#3 Calaix 2x6 2,000 3,000 2,500 0,300 4,500

TOTAL AMIDAMENT 31,230

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G4BF3201

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

C#*D#*E#*F#1 Canonada 2m D 131,000 131,000

C#*D#*E#*F#2 Calaix 4x4 805,000 805,000

C#*D#*E#*F#3 Calaix 2x6 158,000 158,000

TOTAL AMIDAMENT 1.094,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
PASSOS INFERIORSSUBCAPÍTOL 01
ESTREPSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

1 G7883202

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 10,500 10,000 105,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 4,000 10,000 6,100 244,000

TOTAL AMIDAMENT 349,000

EUR



Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

2 G4DF4317

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 15,000 10,000 150,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 4,000 10,000 6,100 244,000

TOTAL AMIDAMENT 394,000

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

3 G45FA7H4

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 15,000 10,000 0,500 75,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 4,000 10,000 6,100 0,500 122,000

TOTAL AMIDAMENT 197,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

4 G3Z152P1

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 13,500 10,000 135,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 4,000 10,000 1,500 60,000

TOTAL AMIDAMENT 195,000

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

5 G3C515H4

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 3,000 10,000 1,500 1,500 67,500

C#*D#*E#*F#2 OP4 4,000 10,000 1,500 1,500 90,000

TOTAL AMIDAMENT 157,500

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 G4BF3201

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 4.988,000 4.988,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 7.420,000 7.420,000

TOTAL AMIDAMENT 12.408,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
PASSOS INFERIORSSUBCAPÍTOL 01
BIGUESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 7

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m, 500000 i 1000000 cm4
d'inèrcia i 1000 i 1500 cm2 de secció, col·locada amb grua

1 G4L11153

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 20,000 4,000 80,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 16,000 4,000 2,000 128,000

TOTAL AMIDAMENT 208,000

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat2 G4ZA1001

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 16,000 0,500 8,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 16,000 0,500 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
PASSOS INFERIORSSUBCAPÍTOL 01
TAULERSTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba1 G45C6BCB

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 10,000 20,000 0,200 40,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 2,000 10,000 16,000 0,200 64,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi2 G4DC2D00

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 10,000 20,000 200,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 2,000 10,000 16,000 320,000

TOTAL AMIDAMENT 520,000

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

3 G4BCMCCC

AMIDAMENT DIRECTE 520,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
PASSOS INFERIORSSUBCAPÍTOL 01
ALETES I MURSTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

1 G7883202

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 501,000 501,000

TOTAL AMIDAMENT 531,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

2 G4DF4317

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 501,000 501,000

TOTAL AMIDAMENT 531,000

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

3 G45F17H4

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 159,000

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G4BF3201

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

C#*D#*E#*F#1 OP1 700,000 700,000

C#*D#*E#*F#2 OP4 11.100,000 11.100,000

TOTAL AMIDAMENT 11.800,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
VIADUCTESSUBCAPÍTOL 02
FONAMENTACIONSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó
HRA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

1 G3E5F65J

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

C#*D#*E#*F#1 V1 8,000 3,000 1,330 5,000 159,600

C#*D#*E#*F#2 V2 4,000 3,000 1,330 5,000 79,800

TOTAL AMIDAMENT 239,400

EUR
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Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

AMIDAMENTS Pàg.: 9

kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3EB3200

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

C#*D#*E#*F#1 V1 5.600,000 5.600,000

C#*D#*E#*F#2 V2 2.800,000 2.800,000

TOTAL AMIDAMENT 8.400,000

m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cm3 G3EZ2P00

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

C#*D#*E#*F#1 V1 8,000 3,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 V2 4,000 3,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació4 G3EZ1700

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

C#*D#*E#*F#1 V1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 V2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

5 G3Z152P1

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

C#*D#*E#*F#1 V1 Estreps 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#2 V1 Murs 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#3 V2 Estreps 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#4 V2 Murs 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

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

6 G3C515H4

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

C#*D#*E#*F#1 V1 88,000 88,000

C#*D#*E#*F#2 V2 104,000 104,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

7 G3F51BG1

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

C#*D#*E#*F#1 V1 8,000 2,500 2,500 50,000

C#*D#*E#*F#2 V2 4,000 2,500 2,500 25,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 75,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

8 G3FB3200

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

C#*D#*E#*F#1 V1 4.830,000 4.830,000

C#*D#*E#*F#2 V2 4.514,000 4.514,000

TOTAL AMIDAMENT 9.344,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
VIADUCTESSUBCAPÍTOL 02
ESTREPS I MURSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

1 G7883202

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

C#*D#*E#*F#1 V1 Estreps 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 V1 Murs 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#3 V2 Estreps 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#4 V2 Murs 146,000 146,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

2 G4DF4317

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

C#*D#*E#*F#1 V1 99,000 99,000

C#*D#*E#*F#2 V2 276,000 276,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

3 G45FA7H4

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

C#*D#*E#*F#1 V1 Estreps 65,000 0,800 52,000

C#*D#*E#*F#2 V1 Murs 34,000 0,500 17,000

C#*D#*E#*F#3 V2 Estreps 130,000 0,800 104,000

C#*D#*E#*F#4 V2 Murs 146,000 0,500 73,000

TOTAL AMIDAMENT 246,000

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G4BF3201

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

C#*D#*E#*F#1 V1 2.415,000 2.415,000

C#*D#*E#*F#2 V2 6.195,000 6.195,000

TOTAL AMIDAMENT 8.610,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
VIADUCTESSUBCAPÍTOL 02
PILESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

1 G4D15S27

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

C#*D#*E#*F#1 V1 8,000 6,280 50,240

C#*D#*E#*F#2 V2 4,000 6,280 25,120

TOTAL AMIDAMENT 75,360

m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

2 G451GCH4

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

C#*D#*E#*F#1 V1 8,000 3,140 3,500 87,920

C#*D#*E#*F#2 V2 4,000 3,140 10,000 125,600

TOTAL AMIDAMENT 213,520

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

3 G4B13200

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

C#*D#*E#*F#1 V1 3.077,000 3.077,000

C#*D#*E#*F#2 V2 4.396,000 4.396,000

TOTAL AMIDAMENT 7.473,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
VIADUCTESSUBCAPÍTOL 02
BIGUESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 3000000 i
5000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

1 G4L11286

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

C#*D#*E#*F#1 V1 250,000 4,000 1.000,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 V2 125,000 4,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat2 G4ZA1001

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

C#*D#*E#*F#1 V1 72,000 1,000 72,000

C#*D#*E#*F#2 V2 40,000 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
VIADUCTESSUBCAPÍTOL 02
TAULELLTITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues1 G4D81101

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

C#*D#*E#*F#1 V1 10,000 250,000 2.500,000

C#*D#*E#*F#2 V2 10,000 125,000 1.250,000

TOTAL AMIDAMENT 3.750,000

m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba2 G45C6BHB

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

C#*D#*E#*F#1 V1 10,000 250,000 0,200 500,000

C#*D#*E#*F#2 V2 10,000 125,000 0,200 250,000

TOTAL AMIDAMENT 750,000

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

3 G4BCMCCC

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

C#*D#*E#*F#1 V1 10,000 250,000 2.500,000

C#*D#*E#*F#2 V2 10,000 125,000 1.250,000

TOTAL AMIDAMENT 3.750,000

m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb membrana
flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

4 G9Z65520

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

C#*D#*E#*F#1 V1 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 V2 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
TÚNELSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a una tensió de compressió entre 100 i 125 MPa1 G22C833R

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

C#*D#*E#*F#1 Túnel 78,000 770,000 60.060,000

TOTAL AMIDAMENT 60.060,000

m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a les parets laterals del
túnel

2 G3K54210

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

C#*D#*E#*F#1 Parets Túnel 2,000 2,200 770,000 3.388,000

TOTAL AMIDAMENT 3.388,000

m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la volta del túnel3 G3K54220

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

C#*D#*E#*F#1 Volta Túnel 17,000 770,000 13.090,000

TOTAL AMIDAMENT 13.090,000

m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, col·locada a les parets laterals del túnel

4 G3KB1110

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

C#*D#*E#*F#1 Parets túnel 2,000 2,200 770,000 3.388,000

TOTAL AMIDAMENT 3.388,000

m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, col·locada a la volta del túnel

5 G3KB1120

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

C#*D#*E#*F#1 Volta túnel 17,000 770,000 13.090,000

TOTAL AMIDAMENT 13.090,000

m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba6 G45C6BCB

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

C#*D#*E#*F#1 Llosa túnel 770,000 11,500 0,200 1.771,000

TOTAL AMIDAMENT 1.771,000

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

7 G4BCMCCC

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

C#*D#*E#*F#1 Llosa 770,000 11,500 8.855,000

TOTAL AMIDAMENT 8.855,000

m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta
de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

8 G9671E59

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

C#*D#*E#*F#1 Túnel 770,000 2,000 1.540,000

TOTAL AMIDAMENT 1.540,000

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu alt,
tancada i acoblada al suport

9 GHN22G71

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

10 GG22RB1K

AMIDAMENT DIRECTE 1.400,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
MUR D'ESCULLERASUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora1 G3J22810

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1 144,000 0,750 8,000 864,000

C#*D#*E#*F#2 Mur 2 115,000 0,750 2,000 172,500

TOTAL AMIDAMENT 1.036,500

m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves2 GD5BU010

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

C#*D#*E#*F#1 Mur 1 144,000 144,000

C#*D#*E#*F#2 Mur 2 115,000 115,000

TOTAL AMIDAMENT 259,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
ESPLANADASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G227U110

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Tronc 1.000,000 10,000 0,300 3.000,000

C#*D#*E#*F#3 Rotonda 145,000 11,000 0,300 478,500

C#*D#*E#*F#4 Ramals Rotonda 600,000 6,000 0,300 1.080,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Sort 90,000 10,000 0,300 270,000

TOTAL AMIDAMENT 4.828,500

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

2 G227UA15

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Tronc 3.300,000 10,000 0,300 9.900,000

C#*D#*E#*F#3 Rotonda 145,000 11,000 0,300 478,500

C#*D#*E#*F#4 Ramals Rotonda 600,000 6,000 0,300 1.080,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Sort 95,000 10,000 0,300 285,000

C#*D#*E#*F#6 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 10,000 0,300 300,000

TOTAL AMIDAMENT 12.043,500

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
FERMSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric1 G921U010

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 2.900,000 9,000 0,250 6.525,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 0,250 362,500

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 0,250 825,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 0,250 213,750

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 0,250 225,000

TOTAL AMIDAMENT 8.151,250

m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 65 kg/m2

2 G9H3U265

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 4.300,000 9,000 38.700,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 1.450,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 3.300,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 855,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 44.305,000

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

3 G9H1U020

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 4.300,000 9,000 2,300 0,060 5.340,600

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 2,300 0,060 200,100

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 2,300 0,060 455,400

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 2,300 0,060 117,990

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 2,300 0,060 124,200

TOTAL AMIDAMENT 6.238,290

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

4 G9H1U120

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 2.900,000 9,000 2,300 0,070 4.202,100

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 2,300 0,070 233,450

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 2,300 0,070 531,300

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 2,300 0,070 137,655

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 2,300 0,070 144,900

TOTAL AMIDAMENT 5.249,405

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

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

C#*D#*E#*F#1 AC 22 Bin S 6.238,290 0,042 262,008

C#*D#*E#*F#2 AC 22 Base G 5.829,005 0,042 244,818

TOTAL AMIDAMENT 506,826

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
REGSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 2.900,000 9,000 26.100,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 1.450,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 3.300,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 855,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 32.605,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou2 G9J1U330

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 4.300,000 9,000 38.700,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 1.450,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 3.300,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 855,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 45.205,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH3 G9J1U020

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 2.900,000 9,000 26.100,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 1.450,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 3.300,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 855,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 32.605,000

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m24 G9J14J50

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc 2.900,000 9,000 26.100,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 10,000 1.450,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 5,500 3.300,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 9,000 855,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 9,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 32.605,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
REPOSICIÓ CAMINSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020

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

C#*D#*E#*F#1 Total Camins 374,000 374,000

TOTAL AMIDAMENT 374,000

EUR
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PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBB1U011

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

2 GBB1U102

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U052

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

4 GBB1U054

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

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

5 GBBZU005

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

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

6 GBBZU006

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

7 GBC1U010

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

8 GBBVU103

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

9 GBBVU107

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

10 GBBVU203

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

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

C#*D#*E#*F#1 Cartells 20,000 1,500 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

11 GBBVU207

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

C#*D#*E#*F#1 Cartells 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada

12 GBBVU001

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

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació cartells 0,800 0,800 0,500 28,000 8,960

TOTAL AMIDAMENT 8,960

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORTIZONTALSUBCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA1U310

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

C#*D#*E#*F#1 Tronc Variant 3.530,000 3.530,000

C#*D#*E#*F#2 Túnel 770,000 2,000 1.540,000

TOTAL AMIDAMENT 5.070,000

m Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat

2 GBA1U341

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat

3 GBA1U351

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

C#*D#*E#*F#1 Parada obligatoria i cedir el pas 14,000 3,500 49,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

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

4 GBA1U320

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Tronc 4.300,000 2,000 8.600,000

C#*D#*E#*F#2 Rotonda 145,000 2,000 290,000

C#*D#*E#*F#3 Ramals Rotonda 600,000 2,000 1.200,000

C#*D#*E#*F#4 Enllaç Sort 95,000 2,000 190,000

C#*D#*E#*F#5 Enllaç Seu d'Urgell 100,000 2,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 10.480,000

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

5 GBA33001

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea total 3,000 20,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
BARRERES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GB2AU503

AMIDAMENT DIRECTE 1.560,000

u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

2 GB2AU584

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

3 GB1AU100

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

C#*D#*E#*F#1 Viaductes 375,000 2,000 750,000

C#*D#*E#*F#2 Murs 260,000 260,000

TOTAL AMIDAMENT 1.010,000

u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

4 GB1AU105

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

C#*D#*E#*F#1 Viaductes 2,000 2,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Murs 2,000 2,000 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ TALUSSOSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GR3PU010

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

C#*D#*E#*F#1 Volum total 4,000 3.200,000 0,300 3.840,000

TOTAL AMIDAMENT 3.840,000

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob2 GR3PU060

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

C#*D#*E#*F#1 Volum total 4,000 3.200,000 0,300 3.840,000

TOTAL AMIDAMENT 3.840,000

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

3 GR720001

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea total 4,000 3.200,000 12.800,000

TOTAL AMIDAMENT 12.800,000

u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

4 GR6P1595

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació

5 GR6P2265

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

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

1 GR3PU010

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

C#*D#*E#*F#1 Volum total 25.400,000 0,200 5.080,000

TOTAL AMIDAMENT 5.080,000

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob2 GR3PU060

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

C#*D#*E#*F#1 Volum total 25.400,000 0,200 5.080,000

TOTAL AMIDAMENT 5.080,000

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

3 GR720001

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

C#*D#*E#*F#1 Àrea total 25.400,000 25.400,000

TOTAL AMIDAMENT 25.400,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 07
CONDICIONAMENT PASSOS DE FAUNASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm,
nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

1 GR66U201

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

2 GR6BU101

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

3 GRM3001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 07
PANTALLA ACÚSTICASUBCAPÍTOL 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2 capes de pintura esmalt, inclosos perfils metàl·lics
de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a
una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols

1 GRP4004

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

C#*D#*E#*F#1 Pantalla 1 100,000 2,500 250,000

C#*D#*E#*F#2 Pantalla 2 120,000 2,500 300,000

C#*D#*E#*F#3 Pantalla 3 120,000 2,500 300,000

TOTAL AMIDAMENT 850,000

PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORTOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada de a justificar per la reposició de Serveis Afectats2 XPA00SA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

3 XPA00X1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,70m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €3,69mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 2

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,78m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 3

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,57m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,00m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 5

(TRES EUROS)

 €0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 6

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,55m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 8

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €17,94m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric

P- 9

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €89,42m3G22C833R Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a una tensió de compressió
entre 100 i 125 MPa

P- 10

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 11

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €85,84m3G3C515H4 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 12

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €70,35mG3E5F65J Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 65 cm
amb formigó HRA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment

P- 13

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,16kgG3EB3200 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 14

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.427,66uG3EZ1700 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats sense entubació

P- 15

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €57,47mG3EZ2P00 Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cmP- 16
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €83,12m3G3F51BG1 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

P- 17

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1,18kgG3FB3200 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 18

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €47,68m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadoraP- 19
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,85m2G3K54210 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a
les parets laterals del túnel

P- 20

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €24,94m2G3K54220 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la
volta del túnel

P- 21

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

 €2,26m2G3KB1110 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, col·locada a les parets laterals del túnel

P- 22

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €2,49m2G3KB1120 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel

P- 23

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,77m2G3Z152P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

P- 24

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €110,23m3G451GCH4 Formigó per a pilars pantalla, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 25

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €109,66m3G45C6BCB Formigó per a lloses, HP-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

P- 26

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €106,78m3G45C6BHB Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 27

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €94,48m3G45F17H4 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 28

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €98,82m3G45FA7H4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 29

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,20kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 30

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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 €4,35m2G4BCMCCC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 31

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,38kgG4BF3201 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 32

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,62m2G4D15S27 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de
secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 33

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €39,12m2G4D81101 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a taulers de ponts de
bigues

P- 34

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €33,62m2G4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler
de fusta de pi

P- 35

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,67m2G4DF4317 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

P- 36

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €225,34mG4L11153 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m,
500000 i 1000000 cm4 d'inèrcia i 1000 i 1500 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 37

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

 €323,08mG4L11286 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de
llum de càlcul, 3000000 i 5000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 38

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €20,75dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 39
(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,85m2G7883202 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

P- 40

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,21m3G921U010 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 41
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €30,13mG9671E59 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no
estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

P- 42

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €33,42tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

P- 43

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €33,37tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 44

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,63m2G9H3U265 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

P- 45

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 46
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €0,64m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1
kg/m2

P- 47

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 48
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,34m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADHP- 49
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 50
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €58,86mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir

P- 51

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €231,40mG9Z65520 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

P- 52

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €163,02mGB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

P- 53

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €212,06uGB1AU105 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe
M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 54

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €34,51mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 55

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €711,45uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

P- 56

(SET-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,99mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 57

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,23mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 58

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €6,81mGBA1U341 Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 59

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,08mGBA1U351 Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 60

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €20,18m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 61

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €98,37uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 62

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €207,20m2GBB1U052 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 63

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €149,28m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 64

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €147,01uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 65

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €200,62m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 66

(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €127,52uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 67

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €178,06uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 68

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €29,47mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 69

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €105,12mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 70

(CENT CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €103,01uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 71

(CENT TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €123,07uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 72

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €108,37uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

P- 73

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €13,78mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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- 74

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)



Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,52mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesP- 75
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €40,37mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 76

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €131,28mGD78J385 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

P- 77

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €721,85mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 78

(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,74mGG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

P- 79

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €263,68uGHN22G71 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri
de 250 W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

P- 80

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,90m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 81

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €2,10m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 82

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,12uGR66U201 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector
de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

P- 83

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €5,12uGR6BU101 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 84

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €510,81uGR6P1595 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

P- 85

(CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €297,74uGR6P2265 Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació

P- 86

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1,12m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 87

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €409,54uGRM3001 Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans acumulacions de
graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les
embocadures; la verificació del correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui
l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la eliminació dels possibles
entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons plec de condicions, totalment
executat

P- 88

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

 €204,47m2GRP4004 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2 capes de pintura esmalt,
inclosos perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació,
així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada
segons plànols

P- 89

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €80.000,00paXPA00X1 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.

P- 90

(VUITANTA MIL EUROS)

 €128.200,00paXPA00SA Partida alçada de a justificar per la reposició de Serveis AfectatsP- 91
(CENT VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS EUROS)

BARCELONA, JUNY DE 2014 
L'AUTOR DEL PROJECTE 
JORDI JANOT FELIU
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m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €4,70

Altres conceptes 4,70 €

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

P- 2  €3,69

Altres conceptes 3,69 €

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

P- 3  €0,78

Altres conceptes 0,78 €

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

P- 4  €2,57

Altres conceptes 2,57 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €3,00

Altres conceptes 3,00 €

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

P- 6  €0,76

B0111000 Aigua  €0,05000
Altres conceptes 0,71 €

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

P- 7  €1,36

B0111000 Aigua  €0,05000
Altres conceptes 1,31 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 8  €7,55

B0111000 Aigua  €0,05000
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,71200

Altres conceptes 1,79 €

m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl
procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 9  €17,94

B0111000 Aigua  €0,05000
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en

sacs
 €9,56736

Altres conceptes 4,33 €

m3G22C833R Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a una
tensió de compressió entre 100 i 125 MPa

P- 10  €89,42

Altres conceptes 89,42 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

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

P- 11  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

m3G3C515H4 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 12  €85,84

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

 €64,98500

Altres conceptes 20,86 €

mG3E5F65J Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny
fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HRA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda
i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

P- 13  €70,35

B06A980A Formigó reciclat HRA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

 €26,25257

Altres conceptes 44,10 €

kgG3EB3200 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 14  €1,16

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00654
Altres conceptes 1,15 €

uG3EZ1700 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats sense entubació

P- 15  €4.427,66

Altres conceptes 4.427,66 €

mG3EZ2P00 Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cmP- 16  €57,47

Altres conceptes 57,47 €

m3G3F51BG1 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 17  €83,12

B065E60C Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €68,59800

Altres conceptes 14,52 €

kgG3FB3200 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 18  €1,18

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Altres conceptes 1,17 €

m3G3J22810 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora

P- 19  €47,68

B0442800 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200
kg de pes

 €20,91320

Altres conceptes 26,77 €

m2G3K54210 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm
de gruix, col·locat a les parets laterals del túnel

P- 20  €23,85

B0111000 Aigua  €0,02400
Altres conceptes 23,83 €

m2G3K54220 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm
de gruix, col·locat a la volta del túnel

P- 21  €24,94

B0111000 Aigua  €0,02600
Altres conceptes 24,91 €
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m2G3KB1110 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a les parets laterals
del túnel

P- 22  €2,26

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01635
B0B34133 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
 €1,69000

Altres conceptes 0,55 €

m2G3KB1120 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel

P- 23  €2,49

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01635
B0B34133 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
 €1,69000

Altres conceptes 0,78 €

m2G3Z152P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

P- 24  €9,77

B06NMA2B Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €5,08725

Altres conceptes 4,68 €

m3G451GCH4 Formigó per a pilars pantalla, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 25  €110,23

B065RH0B Formigó HA-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €78,72360

Altres conceptes 31,51 €

m3G45C6BCB Formigó per a lloses, HP-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 26  €109,66

B066JH0B Formigó HP-35/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €78,37680

Altres conceptes 31,28 €

m3G45C6BHB Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 27  €106,78

B066LH0B Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €75,63300

Altres conceptes 31,15 €

m3G45F17H4 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 28  €94,48

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €64,16820

Altres conceptes 30,31 €

m3G45FA7H4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 29  €98,82

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €64,16820

Altres conceptes 34,65 €



Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sor t

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 30  €1,20

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00545
Altres conceptes 1,19 €

m2G4BCMCCC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 31  €4,35

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02180
B0B342C6 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €2,78400

Altres conceptes 1,54 €

kgG4BF3201 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 32  €1,38

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,37 €

m2G4D15S27 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 33  €10,62

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,09416
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,22594
B0DF2Y38 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre

200 cm i fins a 10 m d'alçària, per a 50 usos
 €1,45200

B0DZA000 Desencofrant  €0,22700
Altres conceptes 8,62 €

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

P- 34  €39,12

B0DA1330 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 4 cm de gruix  €24,01300
Altres conceptes 15,11 €

m2G4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi

P- 35  €33,62

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42570
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  €0,09080

Altres conceptes 29,59 €

m2G4DF4317 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10
m, per a deixar el formigó vist,

P- 36  €57,67

B0A31000 Clau acer  €0,05681
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,60166
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30126
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,74670
B0DZA000 Desencofrant  €0,22700

Altres conceptes 52,33 €

mG4L11153 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble
T, fins a 20 m, 500000 i 1000000 cm4 d'inèrcia i 1000 i 1500 cm2 de secció,
col·locada amb grua

P- 37  €225,34
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B4PA1264 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble
T, de <= 20 m de llum com a màxim, amb un moment d'inèrcia entre 500000
i 1000000 cm4, i una secció entre 1000 i 1500 cm2

 €197,08000

Altres conceptes 28,26 €

mG4L11286 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble
T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 3000000 i 5000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i
3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 38  €323,08

B4PA1397 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 3000000 i 5000000
cm4, i una secció entre 2500 i 3000 cm2

 €284,63000

Altres conceptes 38,45 €

dm3G4ZA1001 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locatP- 39  €20,75

B4PZB000 Neoprè sense armar per a recolzaments  €19,23000
Altres conceptes 1,52 €

m2G7883202 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

P- 40  €8,85

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €2,24400
Altres conceptes 6,61 €

m3G921U010 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric

P- 41  €18,21

B0111000 Aigua  €0,05000
B037100U Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €16,05600

Altres conceptes 2,10 €

mG9671E59 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm,
col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de peces de formigó
amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de
peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

P- 42  €30,13

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €6,47939

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06401

B9671E50 Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm  €8,11650
Altres conceptes 15,47 €

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

P- 43  €33,42

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

 €24,67000

Altres conceptes 8,75 €

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

P- 44  €33,37

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

 €24,62000

Altres conceptes 8,75 €

m2G9H3U265 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

P- 45  €2,63

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

 €1,94610

Altres conceptes 0,68 €
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tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 46  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 18,94 €

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

P- 47  €0,64

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 0,19 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 48  €0,64

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Altres conceptes 0,15 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADHP- 49  €0,34

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH

 €0,16800

Altres conceptes 0,17 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 50  €0,46

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Altres conceptes 0,18 €

mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de
tot-u artificial i cuneta sense revestir

P- 51  €58,86

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

Altres conceptes 40,11 €

mG9Z65520 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format
amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut
com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

P- 52  €231,40

B0907000 Adhesiu de resines epoxi  €0,32320
B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €27,72000
B7J19VX2 Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de

50 mm per a junt de dilatació exterior
 €175,06000

Altres conceptes 28,30 €

mGB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,
amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 53  €163,02

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,86990
BB1AU100 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317

per a Classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

 €117,24000

Altres conceptes 44,91 €

uGB1AU105 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

P- 54  €212,06

B071U007 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,86990
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BB1AU105 Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en
calent, iinclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

 €139,18000

Altres conceptes 72,01 €

mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 55  €34,51

BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €24,76000

Altres conceptes 9,75 €

uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

P- 56  €711,45

BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

 €442,60000

Altres conceptes 268,85 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 57  €0,99

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,55200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05460

Altres conceptes 0,38 €

mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 58  €1,23

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,82800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,08190

Altres conceptes 0,32 €

mGBA1U341 Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 59  €6,81

BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització  €5,40000
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,66960

Altres conceptes 0,74 €

mGBA1U351 Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 60  €9,08

BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització  €7,20000
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,89280

Altres conceptes 0,99 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 61  €20,18

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680
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Altres conceptes 11,43 €

uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 62  €98,37

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

 €81,01000

Altres conceptes 17,36 €

m2GBB1U052 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 63  €207,20

BBM1U052 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €178,90000

Altres conceptes 28,30 €

m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 64  €149,28

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

 €128,65000

Altres conceptes 20,63 €

uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 65  €147,01

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

 €123,11000

Altres conceptes 23,90 €

m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 66  €200,62

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

 €87,40800

Altres conceptes 113,21 €

uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 67  €127,52

BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €39,19000

BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €69,58000

Altres conceptes 18,75 €

uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 68  €178,06

BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €58,78500

BBMZU623 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €90,52000

Altres conceptes 28,76 €
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mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 69  €29,47

BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €25,65000

Altres conceptes 3,82 €

mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 70  €105,12

BBMZU614 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €95,04000

Altres conceptes 10,08 €

uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 71  €103,01

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

 €9,55500

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €65,03000
Altres conceptes 28,43 €

uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 72  €123,07

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

 €11,94375

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €81,75200
Altres conceptes 29,37 €

uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

P- 73  €108,37

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

 €8,19000

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

 €43,66000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €20,97600
Altres conceptes 35,54 €

mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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- 74  €13,78

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  €0,02398
B0A31000 Clau acer  €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28681
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540

Altres conceptes 5,91 €

mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i
graves

P- 75  €12,52

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €2,41800
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140

a 190 g/m2
 €1,29780

Altres conceptes 8,80 €

mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 76  €40,37
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,77750

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

40x13 cm interiors mínim
 €25,59900

Altres conceptes 9,63 €

mGD78J385 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa

P- 77  €131,28

BD78J380 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C
76 amb unió de campana amb anella elastomèrica

 €75,14000

BFYG1LF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb
unió de campana amb anella elastomèrica

 €7,48000

Altres conceptes 48,66 €

mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 78  €721,85

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

 €217,03500

B0A3UC10 Clau acer  €0,54450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €6,02000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €4,28400
B0DZA000 Desencofrant  €0,56750
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €339,02760

Altres conceptes 154,37 €

mGG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 79  €1,74

BG22RB10 Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €0,62220

Altres conceptes 1,12 €

uGHN22G71 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu alt, tancada i acoblada al
suport

P- 80  €263,68

BHN22G70 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu alt, tancada

 €235,23000

Altres conceptes 28,45 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 81  €2,90

Altres conceptes 2,90 €

m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 82  €2,10

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,09390
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,78000

Altres conceptes 1,23 €
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uGR66U201 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín.
3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 83  €5,12

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01378
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,03010
BR4A2001 Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2

sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3,
en AF mínim 250 cc, 

 €0,56000

BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

 €0,13000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,92000

Altres conceptes 3,47 €

uGR6BU101 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2
sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

P- 84  €5,12

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01378
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR  €0,03045
BR4G1001 Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del

coll de l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim
250 cc

 €0,56000

BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

 €0,13000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,92000

Altres conceptes 3,47 €

uGR6P1595 Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació

P- 85  €510,81

B0111000 Aigua  €0,52000
B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €150,13450
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €9,08050

Altres conceptes 351,08 €

uGR6P2265 Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les
feines de preparació

P- 86  €297,74

B0111000 Aigua  €0,17000
B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €119,84923
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €3,02311

Altres conceptes 174,70 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 87  €1,12

B0111000 Aigua  €0,01800
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,46 €

uGRM3001 Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i
grans acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels
pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la verificació del
correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció
d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la eliminació
dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons
plec de condicions, totalment executat

P- 88  €409,54

Altres conceptes 409,54 €

m2GRP4004 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2
capes de pintura esmalt, inclosos perfils metàl·lics de suport soldats a placa
base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs
auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons
plànols

P- 89  €204,47

BB540003 Panell acústic metàl·lic monoabsorbent amb pintat d'ambdues cares  €164,30000
BB5Z0001 Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic  €3,04000
BB5Z0002 Subministrament de perfils metàl·lics segons les característiques indicades

en plànols (IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN) amb parts proporcionals de
placa base soldada a un dels extrems i acabat galvanitzat

 €11,15910

Altres conceptes 25,97 €

paXPA00X1 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra.

P- 90  €80.000,00

Sense descomposició 80.000,00 €

paXPA00SA Partida alçada de a justificar per la reposició de Serveis AfectatsP- 91  €128.200,00

Sense descomposició 128.200,00 €

BARCELONA, JUNY DE 2014 
L'AUTOR DEL PROJECTE 
JORDI JANOT FELIU
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

3.016,0004,70 14.175,20

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

39,0003,69 143,91

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

630,0000,78 491,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 14.810,51

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

SUBCAPÍTOL ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 11)

99.075,0000,23 22.787,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 22.787,25

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

SUBCAPÍTOL DESMUNTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

29.722,5002,57 76.386,83

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

117.003,0003,00 351.009,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 427.395,83

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

SUBCAPÍTOL TERRAPLENS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

40.500,0000,76 30.780,00

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

177.050,0001,36 240.788,00

3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al

49.000,0007,55 369.950,00

EUR
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100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 641.518,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL DRENATGE03

SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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 - 74)

2.680,00013,78 36.930,40

2 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 76)

696,00040,37 28.097,52

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 65.027,92

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL DRENATGE03

SUBCAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL02

TITOL 4 CANONADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 78)

22,000721,85 15.880,70

2 GD78J385 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locat al fons de la rasa (P - 77)

350,000131,28 45.948,00

TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 61.828,70

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL DRENATGE03

SUBCAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL02

TITOL 4 CALAIXOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 40)

518,0008,85 4.584,30

2 G4DF4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 36)

518,00057,67 29.873,06

3 G45F17H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
28)

259,00094,48 24.470,32

4 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 32)

9.065,0001,38 12.509,70

TITOL 4TOTAL 01.03.02.02 71.437,38

EUR
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OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL DRENATGE03

SUBCAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL02

TITOL 4 ALETES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 40)

104,1008,85 921,29

2 G4DF4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 36)

104,10057,67 6.003,45

3 G45F17H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
28)

31,23094,48 2.950,61

4 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 32)

1.094,0001,38 1.509,72

TITOL 4TOTAL 01.03.02.03 11.385,07

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL PASSOS INFERIORS01

TITOL 4 ESTREPS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 40)

349,0008,85 3.088,65

2 G4DF4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 36)

394,00057,67 22.721,98

3 G45FA7H4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 29)

197,00098,82 19.467,54

4 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció
o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 24)

195,0009,77 1.905,15

5 G3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 12)

157,50085,84 13.519,80

6 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 32)

12.408,0001,38 17.123,04

TITOL 4TOTAL 01.04.01.01 77.826,16

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL PASSOS INFERIORS01

EUR
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TITOL 4 BIGUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4L11153 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T, fins a 20 m, 500000 i 1000000 cm4 d'inèrcia i
1000 i 1500 cm2 de secció, col·locada amb grua (P - 37)

208,000225,34 46.870,72

2 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 39)

16,00020,75 332,00

TITOL 4TOTAL 01.04.01.02 47.202,72

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL PASSOS INFERIORS01

TITOL 4 TAULERS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45C6BCB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
26)

104,000109,66 11.404,64

2 G4DC2D00 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 (P - 35)

520,00033,62 17.482,40

3 G4BCMCCC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 31)

520,0004,35 2.262,00

TITOL 4TOTAL 01.04.01.03 31.149,04

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL PASSOS INFERIORS01

TITOL 4 ALETES I MURS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 40)

531,0008,85 4.699,35

2 G4DF4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 36)

531,00057,67 30.622,77

3 G45F17H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
28)

159,00094,48 15.022,32

4 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 32)

11.800,0001,38 16.284,00

TITOL 4TOTAL 01.04.01.04 66.628,44

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL VIADUCTES02

TITOL 4 FONAMENTACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3E5F65J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació
en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HRA-25/F/20/IIa,

239,40070,35 16.841,79

EUR
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de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 13)

2 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 14)

8.400,0001,16 9.744,00

3 G3EZ2P00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cm (P - 16) 36,00057,47 2.068,92

4 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació (P -
15)

2,0004.427,66 8.855,32

5 G3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció
o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 24)

150,0009,77 1.465,50

6 G3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 12)

192,00085,84 16.481,28

7 G3F51BG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
17)

75,00083,12 6.234,00

8 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 18)

9.344,0001,18 11.025,92

TITOL 4TOTAL 01.04.02.01 72.716,73

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL VIADUCTES02

TITOL 4 ESTREPS I MURS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 40)

375,0008,85 3.318,75

2 G4DF4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 36)

375,00057,67 21.626,25

3 G45FA7H4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 29)

246,00098,82 24.309,72

4 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 32)

8.610,0001,38 11.881,80

TITOL 4TOTAL 01.04.02.02 61.136,52

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL VIADUCTES02

TITOL 4 PILES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P -

75,36010,62 800,32

EUR
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33)

2 G451GCH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-40/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 25)

213,520110,23 23.536,31

3 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 30)

7.473,0001,20 8.967,60

TITOL 4TOTAL 01.04.02.03 33.304,23

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL VIADUCTES02

TITOL 4 BIGUES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4L11286 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 3000000 i
5000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada
amb grua (P - 38)

1.500,000323,08 484.620,00

2 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat (P - 39)

112,00020,75 2.324,00

TITOL 4TOTAL 01.04.02.04 486.944,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL VIADUCTES02

TITOL 4 TAULELL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D81101 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de
gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 34)

3.750,00039,12 146.700,00

2 G45C6BHB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
27)

750,000106,78 80.085,00

3 G4BCMCCC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 31)

3.750,0004,35 16.312,50

4 G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb
perfil format amb material neoprè armat amb membrana flexible,
de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques (P - 52)

40,000231,40 9.256,00

TITOL 4TOTAL 01.04.02.05 252.353,50

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL TÚNEL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22C833R m3 Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp
treballant a una tensió de compressió entre 100 i 125 MPa (P -
10)

60.060,00089,42 5.370.565,20

2 G3K54210 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a
compressió i 10 cm de gruix, col·locat a les parets laterals del
túnel (P - 20)

3.388,00023,85 80.803,80

EUR
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3 G3K54220 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a
compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la volta del túnel (P - 21)

13.090,00024,94 326.464,60

4 G3KB1110 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
col·locada a les parets laterals del túnel (P - 22)

3.388,0002,26 7.656,88

5 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
col·locada a la volta del túnel (P - 23)

13.090,0002,49 32.594,10

6 G45C6BCB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
26)

1.771,000109,66 194.207,86

7 G4BCMCCC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 31)

8.855,0004,35 38.519,25

8 G9671E59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20
cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de
peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó
amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada
recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de
formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb
morter (P - 42)

1.540,00030,13 46.400,20

9 GHN22G71 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,
amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu alt,
tancada i acoblada al suport (P - 80)

100,000263,68 26.368,00

10 GG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 79)

1.400,0001,74 2.436,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 6.126.015,89

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

SUBCAPÍTOL MUR D'ESCULLERA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J22810 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 19)

1.036,50047,68 49.420,32

2 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 75)

259,00012,52 3.242,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 52.663,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL ESPLANADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

4.828,5007,55 36.455,18

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

12.043,50017,94 216.060,39

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 252.515,57

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL FERM02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)

8.151,25018,21 148.434,26

2 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 65 kg/m2 (P - 45)

44.305,0002,63 116.522,15

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 43)

6.238,29033,42 208.483,65

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
44)

5.249,40533,37 175.172,64

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 46) 506,826397,68 201.554,56

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 850.167,26

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL REGS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 48) 32.605,0000,64 20.867,20

2 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 50)

45.205,0000,46 20.794,30

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o
C60B3 ADH (P - 49)

32.605,0000,34 11.085,70

4 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 47)

32.605,0000,64 20.867,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 73.614,40

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL REPOSICIÓ CAMINS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 51)

374,00058,86 22.013,64

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04 22.013,64

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

50,00098,37 4.918,50

EUR
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- 62)

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 65)

20,000147,01 2.940,20

3 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 63)

8,000207,20 1.657,60

4 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 64)

24,000149,28 3.582,72

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 71)

62,000103,01 6.386,62

6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 72)

4,000123,07 492,28

7 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada (P - 73)

8,000108,37 866,96

8 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 67)

20,000127,52 2.550,40

9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 68)

8,000178,06 1.424,48

10 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 69)

30,00029,47 884,10

11 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 70)

16,000105,12 1.681,92

12 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 66)

8,960200,62 1.797,56

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.10 29.183,34

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 57)

5.070,0000,99 5.019,30

EUR
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2 GBA1U341 m Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 59)

200,0006,81 1.362,00

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 60)

49,0009,08 444,92

4 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 58)

10.480,0001,23 12.890,40

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
61)

60,00020,18 1.210,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.20 20.927,42

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL BARRERES DE SEGURETAT30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 55)

1.560,00034,51 53.835,60

2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 56)

20,000711,45 14.229,00

3 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge
i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 53)

1.010,000163,02 164.650,20

4 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge
i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 54)

12,000212,06 2.544,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.30 235.259,52

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES07

SUBCAPÍTOL RESTAURACIÓ TALUSSOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

3.840,0002,90 11.136,00

EUR
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refinat manual dels talussos (P - 81)

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 82)

3.840,0002,10 8.064,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 87)

12.800,0001,12 14.336,00

4 GR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 85)

100,000510,81 51.081,00

5 GR6P2265 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m
d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. No inclou les feines de preparació (P - 86)

100,000297,74 29.774,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 114.391,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES07

SUBCAPÍTOL RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 81)

5.080,0002,90 14.732,00

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 82)

5.080,0002,10 10.668,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 87)

25.400,0001,12 28.448,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.02 53.848,00

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES07

SUBCAPÍTOL CONDICIONAMENT PASSOS DE FAUNA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
83)

20,0005,12 102,40

EUR
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2 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 84)

20,0005,12 102,40

3 GRM3001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals,
residus i grans acumulacions de graves, pedres o terres a
l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en
les embocadures; la verificació del correcte estat de les
estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o
solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la eliminació
dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les
embocadures, segons plec de condicions, totalment executat (P -
88)

2,000409,54 819,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.03 1.023,88

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES07

SUBCAPÍTOL PANTALLA ACÚSTICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GRP4004 m2 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada
amb 2 capes de pintura esmalt, inclosos perfils metàl·lics de
suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i
fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una
correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols (P - 89)

850,000204,47 173.799,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.04 173.799,50

OBRA PRESSUPOST  VARIANT DE LA C-13 A SORT01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,000153.022,84 153.022,84

2 XPA00SA pa Partida alçada de a justificar per la reposició de Serveis Afectats
(P - 91)

1,000128.200,00 128.200,00

3 XPA00X1 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.
(P - 90)

1,00080.000,00 80.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 361.222,84

EUR
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Pressupost

Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.03.02.01 Canonades 61.828,70
Titol 4 01.03.02.02 Calaixos 71.437,38
Titol 4 01.03.02.03 Aletes 11.385,07

01.03.02 Drenatge transversalSubcapítol 144.651,15

Titol 4 01.04.01.01 Estreps 77.826,16
Titol 4 01.04.01.02 Bigues 47.202,72
Titol 4 01.04.01.03 Taulers 31.149,04
Titol 4 01.04.01.04 Aletes i murs 66.628,44

01.04.01 Passos inferiorsSubcapítol 222.806,36

Titol 4 01.04.02.01 Fonamentacions 72.716,73
Titol 4 01.04.02.02 Estreps i murs 61.136,52
Titol 4 01.04.02.03 Piles 33.304,23
Titol 4 01.04.02.04 Bigues 486.944,00
Titol 4 01.04.02.05 Taulell 252.353,50

01.04.02 ViaductesSubcapítol 906.454,98

1.273.912,49

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.02.01 Esbrossada 22.787,25
Subcapítol 01.02.02 Desmunts 427.395,83
Subcapítol 01.02.03 Terraplens 641.518,00

01.02 Moviments de terresCapítol 1.091.701,08

Subcapítol 01.03.01 Drenatge longitudinal 65.027,92
Subcapítol 01.03.02 Drenatge transversal 144.651,15

01.03 DrenatgeCapítol 209.679,07

Subcapítol 01.04.01 Passos inferiors 222.806,36
Subcapítol 01.04.02 Viaductes 906.454,98
Subcapítol 01.04.03 Túnel 6.126.015,89
Subcapítol 01.04.04 Mur d'escullera 52.663,00

01.04 EstructuresCapítol 7.307.940,23

Subcapítol 01.05.01 Esplanada 252.515,57
Subcapítol 01.05.02 Ferm 850.167,26
Subcapítol 01.05.03 Regs 73.614,40
Subcapítol 01.05.04 Reposició camins 22.013,64

01.05 Ferms i pavimentsCapítol 1.198.310,87

Subcapítol 01.06.10 Senyalització Vertical 29.183,34
Subcapítol 01.06.20 Senyalització Hortizontal 20.927,42
Subcapítol 01.06.30 Barreres de seguretat 235.259,52

01.06 Senyalització i seguretat viàriaCapítol 285.370,28

Subcapítol 01.07.01 Restauració talussos 114.391,00
Subcapítol 01.07.02 Restauració zones d'ocupació temporal 53.848,00
Subcapítol 01.07.03 Condicionament passos de fauna 1.023,88
Subcapítol 01.07.04 Pantalla acústica 173.799,50

01.07 Mesures correctoresCapítol 343.062,38

10.436.063,91

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 14.810,51
Capítol 01.02 Moviments de terres 1.091.701,08
Capítol 01.03 Drenatge 209.679,07
Capítol 01.04 Estructures 7.307.940,23
Capítol 01.05 Ferms i paviments 1.198.310,87

EUR



Pressupost

Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.06 Senyalització i seguretat viària 285.370,28
Capítol 01.07 Mesures correctores 343.062,38
Capítol 01.08 Partides alçades 361.222,84

01 Pressupost  Variant de la C-13 a SortObra 10.812.097,26

10.812.097,26

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Variant de la C-13 a Sort 10.812.097,26
10.812.097,26

EUR



Pressupost
Projecte constructiu de la Variant de la C-13 a Sort

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

10.812.097,26PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.405.572,6413 % Despeses generals SOBRE 10.812.097,26....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 10.812.097,26....................................................................................................................................648.725,84

Subtotal 12.866.395,74

21 % IVA SOBRE 12.866.395,74....................................................................................................................................2.701.943,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 15.568.338,85€

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

( QUINZE MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS )

BARCELONA, JUNY DE 2014 
L'AUTOR DEL PROJECTE 
JORDI JANOT FELIU
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