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Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
DESVIACIÓ DE SERVEIS AFECTATSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1 G21D1221

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC
rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

3 GDG3U021

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
EXCAVACIÓ DESMUNT MARGE DRETTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2211101

AMIDAMENT DIRECTE 1.053,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
CREACIÓ DE PENÍNSULESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment1 G228A0AF

AMIDAMENT DIRECTE 11.438,900

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADA DE L'ESPLANDA I ARRENCADA D'ARBRATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

1 G21R12D5

EUR



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

2 G21R1160

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió3 G22D2011

AMIDAMENT DIRECTE 3.500,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
FONAMENTACIONSCAPÍTOL 03
FONAMENTACIONS SUPERFICIALSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223S11

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

2 G3Z113N1

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

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

3 G45158H4

AMIDAMENT DIRECTE 97,430

m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

4 G3F515G3

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps5 G3FD2000

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

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

6 G3FB3200

AMIDAMENT DIRECTE 217,410

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

7 G44Z8A25

AMIDAMENT DIRECTE 191,036

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

FONAMENTACIONSCAPÍTOL 03
FONAMENTACIONS PROFUNDESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G3EB3100

AMIDAMENT DIRECTE 1.884,670

m3 Formigó per a enceps, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot2 G3F535H3

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 65
cm amb formigó HRA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

3 G3E5E65K

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

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

4 G3FB3100

AMIDAMENT DIRECTE 109,030

m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps5 G3FD2000

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
FONAMENTACIONSCAPÍTOL 03
ESTREPSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

1 G45F18G3

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

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

2 G4BF3201

AMIDAMENT DIRECTE 1.789,260

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
TAULERTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

AMIDAMENTS Pàg.: 4

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1 G4438C15

AMIDAMENT DIRECTE 154.059,600

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

2 G4428027

AMIDAMENT DIRECTE 64.259,000

m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot3 G45C6BC3

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

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

4 G4BC3100

AMIDAMENT DIRECTE 75.916,000

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m5 G4DE1A00

AMIDAMENT DIRECTE 675,000

m2 Encofrat perdut corb en alleugeriments de taulers de ponts, amb malla metàl·lica, totalment acabat6 G4D9U010

AMIDAMENT DIRECTE 1.680,000

m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat rígid, de 90 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

7 G9Z67A20

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
ARCTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1 G4438C15

AMIDAMENT DIRECTE 219.268,000

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

2 G442812D

AMIDAMENT DIRECTE 2.411,560

m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

3 G8741220

EUR



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
TIRANTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 13 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m

1 G4AA1120

AMIDAMENT DIRECTE 53.316,170

u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 500 kN de força, com a màxim, col·locat2 G4A71111

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 60 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros3 G4A81511

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
SUPORTS DE NEOPRETITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat1 G4ZB1401

AMIDAMENT DIRECTE 509,600

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

1 G9H11852

AMIDAMENT DIRECTE 1,162

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

2 G9H11752

AMIDAMENT DIRECTE 1,162

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m23 G9J14J50

AMIDAMENT DIRECTE 980,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m24 G9J12E40

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 980,000

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, ratllat mecànico-manual

5 G9GA5P45

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
DRENATGE SUPERFICIALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a
50 cm per sobre del dren

1 GD5A5A05

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

u embornals 20x70 cm2 GD51U22

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIALCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament1 GBB21301

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament2 GBB22A31

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de material plàstic resistent a impactes, fixat al
paviment amb passador

3 GBC1U172

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada4 GBA1U100

AMIDAMENT DIRECTE 560,000

m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, col·locat cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50
mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3

5 GB1228C2

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs
expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars

6 G6A15603

EUR



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 610,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
IL·LUMINACIÓCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 GHM11N22

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

2 GHNG4C21

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PONTENELSEGREOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

1 GR66222B

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació
de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

2 GR622581

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació
de tutor, 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

3 GR61U305

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,69h Oficial 1a soldadorA0125000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000

 €25,21h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,76h Ajudant soldadorA0135000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

C1313332

 €37,17h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €13,82h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari

C150MC30

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €23,46h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

C1814000

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €3,73h Màquina taladradoraC200F000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €78,38m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons perforats sense entubació utilitzant
llots tixotròpics, de diàmetre 65 cm

C3E56600

 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €3,11h MotoserraCRE23000

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €20,64m3 Tot-u naturalB0371000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

B0552300

 €0,43kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €57,38m3 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

B064300C

 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €74,09m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064C26C

 €63,40m3 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

B065960B

 €63,40m3 Formigó HA-25/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

B065960C

 €77,22m3 Formigó HA-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

B065JH0B

 €63,41m3 Formigó reciclat HRA-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, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat

B06A960B

 €74,76m3 Formigó reciclat HRA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

B06A9A0E

 €57,33m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €4,04kg Adhesiu de resines epoxiB0907000
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 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,99kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,83m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

B0A218SS

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €3,96u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,68kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 13 mm de
diàmetre nominal

B0B47280

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €3,58m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsB0D2U002

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €2,37m2 Malla metàl·lica d'acer, per a encofrat perdutB0DFMMPU

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €3,30m3 Bastida de metall, per a 25 usosB0DZT006

 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €0,15kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €2,19kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

B44Z80B6

 €1,21kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z80BA

 €1,34kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z8A2A
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 €1,16kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, amb connectors, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z8C1A

 €29,15u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
500 kN com a màxim

B4A71101

 €2,71m Beina de tub d'acer corrugat, de 60 mm de diàmetre i 0,3
mm

B4A813A0

 €14,43dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3B4PZC400

 €10,17u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina

B6AZ32E2

 €35,60u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m,
amb platina

B6AZA2E2

 €253,24m Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 90
mm per a junt de dilatació exterior

B7J1HVY2

 €50,98t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

B9H11752

 €50,47t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

B9H11852

 €93,80m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares
corbes, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100
a 120 cm d'alçària

BB1228C0

 €7,78kg Pintura alcídica groga per a senyalitzacióBBA1U020

 €51,72u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat,
en dos colors, de material plàstic

BBC2U171

 €160,02u Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1APD2

 €238,52u Placa d'orientació o situació, de 95x120 cm amb pintura no
reflectora

BBM1BQH1

 €1,34m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm
de diàmetre

BD5B1A00

 €3,20m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

BG21RK10

 €468,81u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11N22

 €219,84u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

BHNG4C20
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 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €55,88m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150

 €28,14m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €17,39u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14
a arrel nua 

BR471105

 €4,48u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

BR822003
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 €76,84m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,39100 53,39100

0,221651,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,83965

76,83965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,79u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, 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.

DR63001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

2,26044/R 26,910000,084A012P000 =xOficial 1a jardinerh

12,23950/R 18,830000,650A0160000 =xPeóh

Subtotal... 14,52323 14,52323
Maquinària:

2,97360/R 37,170000,080C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

1,96200/R 39,240000,050C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,13910/R 45,990000,090C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 9,07470 9,07470
Materials:

0,187501,250000,150B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,18750 0,18750

COST DIRECTE 23,78543

23,78543COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,90m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins
a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G21D1221 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,62700/R 20,150000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,62700 3,62700
Maquinària:

1,49220/R 16,580000,090C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,35000/R 50,000000,047C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,84220 3,84220

0,054411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,52361

0,376185,00%DESPESES INDIRECTES

7,89979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,71u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49350/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

11,65000/R 23,300001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,15000/R 20,150002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 35,29350 35,29350
Maquinària:

5,64300/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,70500/R 47,050000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,92400/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,87500/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 25,38300 25,38300

COST DIRECTE 60,67650

3,033835,00%DESPESES INDIRECTES

63,71032COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €76,54u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

G21R1160 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99660/R 26,910000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

6,21140/R 23,890000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 13,20800 13,20800
Maquinària:

31,23400/R 44,620000,700C1503000 =xCamió gruah

0,80860/R 3,110000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 32,04260 32,04260
Materials:

4,5000045,000000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

22,9500085,000000,270B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 27,45000 27,45000

0,198121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,89872

3,644945,00%DESPESES INDIRECTES

76,54366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €576,40u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

G21R12D5 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,96600/R 26,910002,600A012P000 =xOficial 1a jardinerh

31,05700/R 23,890001,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 101,02300 101,02300
Maquinària:

147,24600/R 44,620003,300C1503000 =xCamió gruah

17,96600/R 13,820001,300C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari

h

67,01730/R 45,590001,470CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

8,08600/R 3,110002,600CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 240,31530 240,31530
Materials:
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22,5000045,000000,500B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus

vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

183,6000085,000002,160B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 206,10000 206,10000

1,515351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 548,95364

27,447685,00%DESPESES INDIRECTES

576,40133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

G2211101 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:

1,89596/R 86,180000,022C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 1,89596 1,89596

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,09358

0,104685,00%DESPESES INDIRECTES

2,19826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,52m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m
de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2223S11 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

9,98500/R 50,000000,1997C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

h

Subtotal... 9,98500 9,98500

0,014601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97310

0,548665,00%DESPESES INDIRECTES

11,52176COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,75m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat
manualment

G228A0AF Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:

20,6400020,640001,000B0371000 =xTot-u naturalm3

Subtotal... 20,64000 20,64000

0,029211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,61621

1,130815,00%DESPESES INDIRECTES

23,74702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D2011 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84456/R 86,180000,0098C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,84456 0,84456

COST DIRECTE 0,84456

0,042235,00%DESPESES INDIRECTES

0,88679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,14m Perforació i formigonament de pilons perforats sense
entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 65 cm amb formigó HRA-25/L/20/IIa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

G3E5E65K Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

78,38000/R 78,380001,000C3E56600 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons perforats sense entubació utilitzant
llots tixotròpics, de diàmetre 65 cm

m

Subtotal... 78,38000 78,38000
Materials:

31,0254074,760000,415B06A9A0E =xFormigó reciclat HRA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

m3

1,200000,150008,000B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

Subtotal... 32,22540 32,22540
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COST DIRECTE 110,60540

5,530275,00%DESPESES INDIRECTES

116,13567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com
a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

G3EB3100 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18640/R 23,300000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16544/R 20,680000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,35184 0,35184
Materials:

0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88026 0,88026

0,005281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23738

0,061875,00%DESPESES INDIRECTES

1,29925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,17m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

G3F515G3 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,57600 15,57600
Materials:

65,3020063,400001,030B065960C =xFormigó HA-25/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

m3

Subtotal... 65,30200 65,30200

0,233641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,11164

4,055585,00%DESPESES INDIRECTES

85,16722COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €85,18m3 Formigó per a enceps, HRA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

G3F535H3 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,57600 15,57600
Materials:

65,3123063,410001,030B06A960B =xFormigó reciclat HRA-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, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat

m3

Subtotal... 65,31230 65,31230

0,233641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,12194

4,056105,00%DESPESES INDIRECTES

85,17804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com
a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

G3FB3100 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13980/R 23,300000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14476/R 20,680000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,28456 0,28456
Materials:

0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88037 0,88037

0,004271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,16920

0,058465,00%DESPESES INDIRECTES

1,22766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18kg 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

G3FB3200 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12408/R 20,680000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,24058 0,24058
Materials:
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0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88037 0,88037

0,003611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12456

0,056235,00%DESPESES INDIRECTES

1,18079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,98m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsG3FD2000 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,98000/R 23,300000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,37400/R 20,680000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 25,35400 25,35400
Materials:

0,100980,990000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

1,259870,420002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80480211,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,77447 3,77447

0,380311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,50878

1,475445,00%DESPESES INDIRECTES

30,98422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,45m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

G3Z113N1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09700/R 23,300000,090A0121000 =xOficial 1ah

3,50460/R 19,470000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,60160 5,60160
Materials:

9,0294857,330000,1575B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 9,02948 9,02948
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0,084021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,71510

0,735765,00%DESPESES INDIRECTES

15,45086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,17kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

G4428027 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35535/R 23,690000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,31140/R 20,760000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,66675 0,66675
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,12585/R 8,390000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,17265 0,17265
Materials:

1,210001,210001,000B44Z80BA =xAcer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,21000 1,21000

0,016672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,06607

0,103305,00%DESPESES INDIRECTES

2,16937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

G442812D Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28896/R 24,080000,012A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,24816/R 20,680000,012A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,53712 0,53712
Materials:

2,190002,190001,000B44Z80B6 =xAcer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,19000 2,19000
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0,013432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,74055

0,137035,00%DESPESES INDIRECTES

2,87758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,56kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb
connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

G4438C15 Rend.: 0,384P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11047/R 23,690000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,54063/R 20,760000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,65110 1,65110
Maquinària:

0,14625/R 3,120000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,39328/R 8,390000,018CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,53953 0,53953
Materials:

1,160001,160001,000B44Z8C1A =xAcer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, amb connectors, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,16000 1,16000

0,041282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,39191

0,169605,00%DESPESES INDIRECTES

3,56150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

G44Z8A25 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94760/R 23,690000,040A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,83040/R 20,760000,040A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,77800 1,77800
Maquinària:

0,12480/R 3,120000,040C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,33560/R 8,390000,040CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,46040 0,46040
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Materials:

1,340001,340001,000B44Z8A2A =xAcer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,34000 1,34000

0,026671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,60507

0,180255,00%DESPESES INDIRECTES

3,78532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,86m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G45158H4 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,78800 7,78800
Maquinària:

19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:

64,6680063,400001,020B065960B =xFormigó 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

m3

Subtotal... 64,66800 64,66800

0,194702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,24445

4,612225,00%DESPESES INDIRECTES

96,85667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,09m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

G45C6BC3 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,23150/R 19,470001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,23150 28,23150
Materials:

78,7644077,220001,020B065JH0B =xFormigó HA-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

m3

Subtotal... 78,76440 78,76440
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0,705792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,70169

5,385085,00%DESPESES INDIRECTES

113,08677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,29m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

G45F18G3 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,23150/R 19,470001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,23150 28,23150
Materials:

64,6680063,400001,020B065960C =xFormigó HA-25/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

m3

Subtotal... 64,66800 64,66800

0,705792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,60529

4,680265,00%DESPESES INDIRECTES

98,28555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,65u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat
de 500 kN de força, com a màxim, col·locat

G4A71111 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98050/R 23,300000,085A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,42510/R 19,470000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,40560 8,40560
Materials:

29,1500029,150001,000B4A71101 =xAncoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
500 kN com a màxim

u

Subtotal... 29,15000 29,15000

0,210142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,76574

1,888295,00%DESPESES INDIRECTES

39,65403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 60 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

G4A81511 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16500/R 23,300000,050A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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0,82720/R 20,680000,040A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,99220 1,99220
Materials:

0,081751,090000,075B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,710002,710001,000B4A813A0 =xBeina de tub d'acer corrugat, de 60 mm de diàmetre i 0,3
mm

m

Subtotal... 2,79175 2,79175

0,049812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,83376

0,241695,00%DESPESES INDIRECTES

5,07544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,58kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860
S7, fins a 19 cordons de 13 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

G4AA1120 Rend.: 0,481P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38753/R 23,300000,008A0121000 =xOficial 1ah

1,13339/R 19,470000,028A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52092 1,52092
Maquinària:

0,78121/R 46,970000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th

0,39019/R 23,460000,008C1814000 =xLlançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

h

Subtotal... 1,17140 1,17140
Materials:

0,680000,680001,000B0B47280 =xAcer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 13 mm de
diàmetre nominal

kg

Subtotal... 0,68000 0,68000

0,038022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,41034

0,170525,00%DESPESES INDIRECTES

3,58086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27960/R 23,300000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48640 0,48640
Materials:
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0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88680 0,88680

0,007301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,38050

0,069025,00%DESPESES INDIRECTES

1,44952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38kg 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

G4BF3201 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20970/R 23,300000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41650 0,41650
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88680 0,88680

0,006251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30955

0,065485,00%DESPESES INDIRECTES

1,37502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,24m2 Encofrat perdut corb en alleugeriments de taulers de ponts,
amb malla metàl·lica, totalment acabat

G4D9U010 Rend.: 10,486P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11053/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

4,44402/R 23,300002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,86248/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

1,85676/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,27379 9,27379
Maquinària:

2,60252/R 54,580000,500C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,60252 2,60252
Materials:

14,320003,580004,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm

2,607002,370001,100B0DFMMPU =xMalla metàl·lica d'acer, per a encofrat perdutm2

Subtotal... 16,92700 16,92700
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COST DIRECTE 28,80331

1,440175,00%DESPESES INDIRECTES

30,24348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,28m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

G4DE1A00 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,38800/R 23,300000,360A0121000 =xOficial 1ah

4,08870/R 19,470000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,47670 12,47670
Maquinària:

0,48980/R 48,980000,010C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,48980 0,48980
Materials:

3,300003,300001,000B0DZT006 =xBastida de metall, per a 25 usosm3

Subtotal... 3,30000 3,30000

0,187151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,45365

0,822685,00%DESPESES INDIRECTES

17,27633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,36dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més
de 6 dm3 de volum, col·locat

G4ZB1401 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19470 0,19470
Materials:

14,4300014,430001,000B4PZC400 =xNeoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3dm3

Subtotal... 14,43000 14,43000

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,62762

0,731385,00%DESPESES INDIRECTES

15,35900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,08m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i
plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb
platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a
punts singulars

G6A15603 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57520/R 24,080000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,92920/R 20,680000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,50440 8,50440
Materials:

2,745001,830001,500B0A218SS =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

m2

3,4578010,170000,340B6AZ32E2 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina

u

2,3852035,600000,067B6AZA2E2 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m,
amb platina

u

Subtotal... 8,58800 8,58800

0,127571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,21997

0,861005,00%DESPESES INDIRECTES

18,08096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,60m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer
fins a un grau de preparació St3 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

G8741220 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,57600 15,57600

0,233641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,80964

0,790485,00%DESPESES INDIRECTES

16,60012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,29m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, ratllat mecànico-manual

G9GA5P45 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79410/R 23,300000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,67280/R 19,470000,240A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 6,46690 6,46690
Maquinària:

2,58786/R 78,420000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,58786 2,58786
Materials:

77,7945074,090001,050B064C26C =xFormigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 77,79450 77,79450

0,097001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,94626

4,347315,00%DESPESES INDIRECTES

91,29358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,20t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada

G9H11752 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37280/R 23,300000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40184/R 19,470000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,77464 1,77464
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

50,9800050,980001,000B9H11752 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

t

Subtotal... 50,98000 50,98000

0,026621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,48038

2,724025,00%DESPESES INDIRECTES

57,20440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,67t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada

G9H11852 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,37280/R 23,300000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40184/R 19,470000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,77464 1,77464
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

50,4700050,470001,000B9H11852 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

t

Subtotal... 50,47000 50,47000

0,026621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,97038

2,698525,00%DESPESES INDIRECTES

56,66890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

G9J12E40 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06045 0,06045
Maquinària:

0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:

0,430000,430001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,43000 0,43000

0,000911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,57662

0,028835,00%DESPESES INDIRECTES

0,60545COST EXECUCIÓ MATERIAL

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

G9J14J50 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07053/R 20,150000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07053 0,07053
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Maquinària:

0,09947/R 28,420000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09947 0,09947
Materials:

0,451000,410001,100B0552300 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,45100 0,45100

0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,62206

0,031105,00%DESPESES INDIRECTES

0,65316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,49m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura,
amb perfil format amb material neoprè armat rígid, de 90 mm
de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

G9Z67A20 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,10800 17,10800
Maquinària:

0,55950/R 3,730000,150C200F000 =xMàquina taladradorah

1,25850/R 8,390000,150CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 1,81800 1,81800
Materials:

0,323204,040000,080B0907000 =xAdhesiu de resines epoxikg

27,720003,960007,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

253,24000253,240001,000B7J1HVY2 =xPerfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 90
mm per a junt de dilatació exterior

m

Subtotal... 281,28320 281,28320

0,256621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300,46582

15,023295,00%DESPESES INDIRECTES

315,48911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,99m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares
corbes, col·locat cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50
mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de
dosificació 150 kg/m3

GB1228C2 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A0121000 =xOficial 1ah

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh



Projecte Constructiu d´un pont en el riu Segre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,58050 7,58050
Materials:

93,8000093,800001,000BB1228C0 =xBarana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares
corbes, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100
a 120 cm d'alçària

m

2,3051976,839650,030D060M021 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 96,10519 96,10519

0,113711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,79940

5,189975,00%DESPESES INDIRECTES

108,98937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb
pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

GBA1U100 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13980/R 23,300000,006A0121000 =xOficial 1ah

0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19821 0,19821
Maquinària:

0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:

0,389007,780000,050BBA1U020 =xPintura alcídica groga per a senyalitzaciókg

Subtotal... 0,38900 0,38900

0,002971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,70418

0,035215,00%DESPESES INDIRECTES

0,73939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,62u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

GBB21301 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29828/R 24,080000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,69138/R 20,680000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,98966 7,98966
Maquinària:

6,74730/R 37,800000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,74730 6,74730
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Materials:

160,02000160,020001,000BBM1APD2 =xPlaca informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 160,02000 160,02000

0,119841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,87680

8,743845,00%DESPESES INDIRECTES

183,62065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €272,69u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

GBB22A31 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,12836/R 24,080000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,26306/R 20,680000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,39142 11,39142
Maquinària:

9,62010/R 37,800000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 9,62010 9,62010
Materials:

238,52000238,520001,000BBM1BQH1 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x120 cm amb pintura no
reflectora

u

Subtotal... 238,52000 238,52000

0,170871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 259,70239

12,985125,00%DESPESES INDIRECTES

272,68751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,46u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat,
en dos colors, de material plàstic resistent a impactes, fixat
al paviment amb passador

GBC1U172 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,89400 3,89400
Materials:

51,7200051,720001,000BBC2U171 =xFita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat,
en dos colors, de material plàstic

u

Subtotal... 51,72000 51,72000

0,058411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,67241

2,783625,00%DESPESES INDIRECTES
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58,45603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,56u embornals 20x70 cmGD51U22 Rend.: 1,000P- 45

 €23,90m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a
50 cm per sobre del dren

GD5A5A05 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,96100/R 23,300000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,64630/R 19,470000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,60730 9,60730
Maquinària:

2,55000/R 50,000000,051C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,86700/R 8,670000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,41700 3,41700
Materials:

8,1840018,600000,440B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

1,407001,340001,050BD5B1A00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 9,59100 9,59100

0,144111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,75941

1,137975,00%DESPESES INDIRECTES

23,89738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,09m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó
HM-20/P/20/I

GDG3U021 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,55400 8,55400
Materials:

8,4348657,380000,147B064300C =xFormigó 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

m3

13,440003,200004,200BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

m

Subtotal... 21,87486 21,87486
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0,128311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,55717

1,527865,00%DESPESES INDIRECTES

32,08503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €647,88u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

GHM11N22 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:

23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah

20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:

35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

468,81000468,810001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 544,34334 544,34334

0,428621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 617,02896

30,851455,00%DESPESES INDIRECTES

647,88040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,52u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al
suport

GHNG4C21 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,22750/R 20,650000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,65550 15,65550
Materials:
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219,84000219,840001,000BHNG4C20 =xLlumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

u

Subtotal... 219,84000 219,84000

0,234831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,73033

11,786525,00%DESPESES INDIRECTES

247,51685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,64u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, 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

GR61U305 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,2251228,140000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,275606,890000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,172000,860000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

17,3900017,390001,000BR471105 =xSubministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14
a arrel nua 

u

4,480004,480001,000BR822003 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

23,7854323,785431,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, 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.

u

Subtotal... 46,32815 46,32815

COST DIRECTE 46,32815

2,316415,00%DESPESES INDIRECTES

48,64456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €342,15u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

GR622581 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

53,82000/R 26,910002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

100,84000/R 25,210004,000A012P200 =xOficial 2a jardinerh

15,05070/R 23,890000,630A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 169,71070 169,71070
Maquinària:

27,75000/R 50,000000,555C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

14,41180/R 31,330000,460C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

16,94120/R 41,320000,410C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

93,94000/R 46,970002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 153,04300 153,04300
Materials:

0,562501,250000,450B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,56250 0,56250

2,545661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 325,86186

16,293095,00%DESPESES INDIRECTES

342,15495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,22u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5
a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

GR66222B Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24219/R 26,910000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,45378/R 25,210000,018A012P200 =xOficial 2a jardinerh

3,10570/R 23,890000,130A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,80167 3,80167
Materials:

0,006251,250000,005B0111000 =xAiguam3

0,1508855,880000,0027BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 0,15713 0,15713

0,057031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,01583

0,200795,00%DESPESES INDIRECTES

4,21662COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81.141,24U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

PSS001
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,90mG21D1221 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 1

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €63,71uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €76,54uG21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no mes lluny de 20 km)

P- 3

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €576,40uG21R12D5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 4

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2,20m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 5
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €11,52m3G2223S11 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 6

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €23,75m3G228A0AF Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualmentP- 7
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,89m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 8
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €116,14mG3E5E65K Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny
fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HRA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

P- 9

(CENT SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1,30kgG3EB3100 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 10

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €85,17m3G3F515G3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 11

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €85,18m3G3F535H3 Formigó per a enceps, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 12

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €1,23kgG3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 13

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES 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- 14

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €30,98m2G3FD2000 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP- 15
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,45m2G3Z113N1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 16

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,17kgG4428027 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 17

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €2,88kgG442812D Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

P- 18

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,56kgG4438C15 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 19

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,79kgG44Z8A25 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 20

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €96,86m3G45158H4 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €113,09m3G45C6BC3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

P- 22

(CENT TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €98,29m3G45F18G3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 23

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €39,65uG4A71111 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 500 kN de força, com a màxim,
col·locat

P- 24

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,08mG4A81511 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 60 mm i 0,3 mm de gruix, fixada
amb filferros

P- 25

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €3,58kgG4AA1120 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 13 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

P- 26

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,45kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 27

(UN EUROS AMB QUARANTA-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- 28

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,24m2G4D9U010 Encofrat perdut corb en alleugeriments de taulers de ponts, amb malla metàl·lica, totalment acabatP- 29
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,28m3G4DE1A00 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 mP- 30
(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €15,36dm3G4ZB1401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locatP- 31
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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 €18,08mG6A15603 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per
a punts singulars

P- 32

(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €16,60m2G8741220 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3
(norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 33

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €91,29m3G9GA5P45 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, ratllat mecànico-manual

P- 34

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €57,20tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 35

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €56,67tG9H11852 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 36

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,61m2G9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 37
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

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

P- 38

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €315,49mG9Z67A20 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat rígid, de 90 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

P- 39

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €108,99mGB1228C2 Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, col·locat cada 2 m, amb dos
tubs travessers de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150
kg/m3

P- 40

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,74mGBA1U100 Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada

P- 41

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €183,62uGBB21301 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 42

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €272,69uGBB22A31 Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 43

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €58,46uGBC1U172 Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de material plàstic
resistent a impactes, fixat al paviment amb passador

P- 44

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,56uGD51U22 embornals 20x70 cmP- 45
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €23,90mGD5A5A05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 46

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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 €32,09mGDG3U021 Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 47

(TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €647,88uGHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

P- 48

(SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €247,52uGHNG4C21 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

P- 49

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

 €48,64uGR61U305 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, 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- 50

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €342,15uGR622581 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 51

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €4,22uGR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

P- 52

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

LLEIDA, MAIG 2014

Joana Teixidó Tejedor
Autora del projecte
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

mG21D1221 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

P- 1  €7,90

Altres conceptes 7,90 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €63,71

Altres conceptes 63,71 €

uG21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 3  €76,54

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €22,95000

Altres conceptes 49,09 €

uG21R12D5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 4  €576,40

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €22,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €183,60000

Altres conceptes 370,30 €

m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 5  €2,20

Altres conceptes 2,20 €

m3G2223S11 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més
de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 6  €11,52

Altres conceptes 11,52 €

m3G228A0AF Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualmentP- 7  €23,75

B0371000 Tot-u natural  €20,64000
Altres conceptes 3,11 €

m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 8  €0,89

Altres conceptes 0,89 €

mG3E5E65K Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots
tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HRA-25/L/20/IIa,
amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

P- 9  €116,14

B06A9A0E Formigó reciclat HRA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

 €31,02540

B3Z51000 Llot tixotròpic  €1,20000
Altres conceptes 83,91 €
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kgG3EB3100 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 10  €1,30

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00654
Altres conceptes 1,29 €

m3G3F515G3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 11  €85,17

B065960C Formigó HA-25/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

 €65,30200

Altres conceptes 19,87 €

m3G3F535H3 Formigó per a enceps, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 12  €85,18

B06A960B Formigó reciclat HRA-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, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

 €65,31230

Altres conceptes 19,87 €

kgG3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 13  €1,23

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Altres conceptes 1,22 €

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- 14  €1,18

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

m2G3FD2000 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP- 15  €30,98

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,10098
B0A31000 Clau acer  €0,17262
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,25987
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,80480
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,33100
B0DZA000 Desencofrant  €0,10520

Altres conceptes 27,21 €

m2G3Z113N1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 16  €15,45

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €9,02948

Altres conceptes 6,42 €

kgG4428027 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 17  €2,17

B44Z80BA Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,21000

Altres conceptes 0,96 €

kgG442812D Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

P- 18  €2,88
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B44Z80B6 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €2,19000

Altres conceptes 0,69 €

kgG4438C15 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 19  €3,56

B44Z8C1A Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb
connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

 €1,16000

Altres conceptes 2,40 €

kgG44Z8A25 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament
i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 20  €3,79

B44Z8A2A Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,34000

Altres conceptes 2,45 €

m3G45158H4 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21  €96,86

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

 €64,66800

Altres conceptes 32,19 €

m3G45C6BC3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 22  €113,09

B065JH0B Formigó HA-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

 €78,76440

Altres conceptes 34,33 €

m3G45F18G3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 23  €98,29

B065960C Formigó HA-25/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

 €64,66800

Altres conceptes 33,62 €

uG4A71111 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 500 kN de
força, com a màxim, col·locat

P- 24  €39,65

B4A71101 Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 500 kN com a
màxim

 €29,15000

Altres conceptes 10,50 €

mG4A81511 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 60 mm i
0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

P- 25  €5,08

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,08175
B4A813A0 Beina de tub d'acer corrugat, de 60 mm de diàmetre i 0,3 mm  €2,71000

Altres conceptes 2,29 €

kgG4AA1120 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19
cordons de 13 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària
superior a 70 m

P- 26  €3,58

B0B47280 Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega
unitària màxima >=1860 N/mm2 i 13 mm de diàmetre nominal

 €0,68000
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Altres conceptes 2,90 €

kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 27  €1,45

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,44 €

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- 28  €1,38

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

m2G4D9U010 Encofrat perdut corb en alleugeriments de taulers de ponts, amb malla
metàl·lica, totalment acabat

P- 29  €30,24

B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús  €14,32000
B0DFMMPU Malla metàl·lica d'acer, per a encofrat perdut  €2,60700

Altres conceptes 13,31 €

m3G4DE1A00 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària
superior a 10 m

P- 30  €17,28

B0DZT006 Bastida de metall, per a 25 usos  €3,30000
Altres conceptes 13,98 €

dm3G4ZB1401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de
volum, col·locat

P- 31  €15,36

B4PZC400 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3  €14,43000
Altres conceptes 0,93 €

mG6A15603 Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals
de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb
platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 32  €18,08

B0A218SS Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm
de pas de malla i de D 2/3 mm

 €2,74500

B6AZ32E2 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m, amb platina

 €3,45780

B6AZA2E2 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i
plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina

 €2,38520

Altres conceptes 9,49 €

m2G8741220 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de
preparació St3 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor

P- 33  €16,60

Altres conceptes 16,60 €

m3G9GA5P45 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, ratllat mecànico-manual

P- 34  €91,29

B064C26C Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €77,79450

Altres conceptes 13,50 €

tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 35  €57,20
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B9H11752 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari

 €50,98000

Altres conceptes 6,22 €

tG9H11852 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 36  €56,67

B9H11852 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari

 €50,47000

Altres conceptes 6,20 €

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

P- 37  €0,61

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

 €0,43000

Altres conceptes 0,18 €

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

P- 38  €0,65

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

 €0,45100

Altres conceptes 0,20 €

mG9Z67A20 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format
amb material neoprè armat rígid, de 90 mm de recorregut com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

P- 39  €315,49

B0907000 Adhesiu de resines epoxi  €0,32320
B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €27,72000
B7J1HVY2 Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 90 mm per a junt

de dilatació exterior
 €253,24000

Altres conceptes 34,21 €

mGB1228C2 Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, col·locat
cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3

P- 40  €108,99

BB1228C0 Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, amb dos
tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària

 €93,80000

Altres conceptes 15,19 €

mGBA1U100 Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica
groga, amb màquina autopropulsada

P- 41  €0,74

BBA1U020 Pintura alcídica groga per a senyalització  €0,38900
Altres conceptes 0,35 €

uGBB21301 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 42  €183,62

BBM1APD2 Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €160,02000
Altres conceptes 23,60 €

uGBB22A31 Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 43  €272,69

BBM1BQH1 Placa d'orientació o situació, de 95x120 cm amb pintura no reflectora  €238,52000
Altres conceptes 34,17 €

uGBC1U172 Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de
material plàstic resistent a impactes, fixat al paviment amb passador

P- 44  €58,46

BBC2U171 Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors,
de material plàstic

 €51,72000
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Altres conceptes 6,74 €

uGD51U22 embornals 20x70 cmP- 45  €4,56

Sense descomposició 4,56 €

mGD5A5A05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 46  €23,90

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €8,18400
BD5B1A00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre  €1,40700

Altres conceptes 14,31 €

mGDG3U021 Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de
diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 47  €32,09

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

 €8,43486

BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

 €13,44000

Altres conceptes 10,22 €

uGHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 48  €647,88

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

 €35,68334

BHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €468,81000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €39,85000
Altres conceptes 103,54 €

uGHNG4C21 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense
equip i acoblada al suport

P- 49  €247,52

BHNG4C20 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini,
sense equip

 €219,84000

Altres conceptes 27,68 €

uGR61U305 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, 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- 50  €48,64

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,22512

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,27560
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,17200
BR471105 Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o

Salix alba, de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua 
 €17,39000

BR822003 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €4,48000

Altres conceptes 26,10 €
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uGR622581 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m d'alçària de
tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 51  €342,15

B0111000 Aigua  €0,56250
Altres conceptes 341,59 €

uGR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

P- 52  €4,22

B0111000 Aigua  €0,00625
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €0,15088

Altres conceptes 4,06 €

LLEIDA, MAIG 2014

Joana Teixidó Tejedor
Autora del projecte
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OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

TITOL 3 DESVIACIÓ DE SERVEIS AFECTATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)

80,0007,90 632,00

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

6,00063,71 382,26

3 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per
4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau
de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 47)

25,00032,09 802,25

TITOL 3TOTAL 01.01.02 1.816,51

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 EXCAVACIÓ DESMUNT MARGE DRET01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

1.053,0002,20 2.316,60

TITOL 3TOTAL 01.02.01 2.316,60

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 CREACIÓ DE PENÍNSULES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat
manualment (P - 7)

11.438,90023,75 271.673,88

TITOL 3TOTAL 01.02.02 271.673,88

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 ESBROSSADA DE L'ESPLANDA I ARRENCADA D'ARBRAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 4)

75,000576,40 43.230,00

2 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 3)

0,00076,54 0,00

3 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

3.500,0000,89 3.115,00

TITOL 3TOTAL 01.02.03 46.345,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 2

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL FONAMENTACIONS03

TITOL 3 FONAMENTACIONS SUPERFICIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2223S11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 6)

48,00011,52 552,96

2 G3Z113N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 16)

32,00015,45 494,40

3 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 21)

97,43096,86 9.437,07

4 G3F515G3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
11)

32,00085,17 2.725,44

5 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 15) 96,00030,98 2.974,08

6 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 - 14)

217,4101,18 256,54

7 G44Z8A25 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 20)

191,0363,79 724,03

TITOL 3TOTAL 01.03.01 17.164,52

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL FONAMENTACIONS03

TITOL 3 FONAMENTACIONS PROFUNDES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3EB3100 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1.884,6701,30 2.450,07

2 G3F535H3 m3 Formigó per a enceps, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
12)

18,00085,18 1.533,24

3 G3E5E65K m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació
utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb
formigó HRA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 9)

120,000116,14 13.936,80

4 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 13)

109,0301,23 134,11

5 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 15) 42,00030,98 1.301,16

TITOL 3TOTAL 01.03.02 19.355,38

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL FONAMENTACIONS03

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 3

TITOL 3 ESTREPS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45F18G3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 23)

48,00098,29 4.717,92

2 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 - 28)

1.789,2601,38 2.469,18

TITOL 3TOTAL 01.03.03 7.187,10

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 TAULER01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4438C15 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb
connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 19)

154.059,6003,56 548.452,18

2 G4428027 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 17)

64.259,0002,17 139.442,03

3 G45C6BC3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
22)

420,000113,09 47.497,80

4 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

75.916,0001,45 110.078,20

5 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 30)

675,00017,28 11.664,00

6 G4D9U010 m2 Encofrat perdut corb en alleugeriments de taulers de ponts, amb
malla metàl·lica, totalment acabat (P - 29)

1.680,00030,24 50.803,20

7 G9Z67A20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb
perfil format amb material neoprè armat rígid, de 90 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques (P - 39)

35,000315,49 11.042,15

TITOL 3TOTAL 01.04.01 918.979,56

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 ARC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4438C15 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb
connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 19)

219.268,0003,56 780.594,08

2 G442812D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 18)

2.411,5602,88 6.945,29

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 4

3 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins
a un grau de preparació St3 (norma SIS 055900-1967), amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P -
33)

112,00016,60 1.859,20

TITOL 3TOTAL 01.04.02 789.398,57

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 TIRANTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4AA1120 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins
a 19 cordons de 13 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines
de llargària superior a 70 m (P - 26)

53.316,1703,58 190.871,89

2 G4A71111 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de
500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 24)

72,00039,65 2.854,80

3 G4A81511 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 60 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros (P - 25)

72,0005,08 365,76

TITOL 3TOTAL 01.04.03 194.092,45

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

TITOL 3 SUPORTS DE NEOPRE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de
6 dm3 de volum, col·locat (P - 31)

509,60015,36 7.827,46

TITOL 3TOTAL 01.04.04 7.827,46

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H11852 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 36)

1,16256,67 65,85

2 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 35)

1,16257,20 66,47

3 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 38)

980,0000,65 637,00

4 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 37)

980,0000,61 597,80

5 G9GA5P45 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, ratllat
mecànico-manual (P - 34)

84,00091,29 7.668,36

CAPÍTOLTOTAL 01.05 9.035,48

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 5

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL DRENATGE SUPERFICIAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren (P - 46)

300,00023,90 7.170,00

2 GD51U22 u embornals 20x70 cm (P - 45) 56,0004,56 255,36

CAPÍTOLTOTAL 01.06 7.425,36

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB21301 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 42)

2,000183,62 367,24

2 GBB22A31 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 43)

4,000272,69 1.090,76

3 GBC1U172 u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en
dos colors, de material plàstic resistent a impactes, fixat al
paviment amb passador (P - 44)

70,00058,46 4.092,20

4 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb
pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 41)

560,0000,74 414,40

5 GB1228C2 m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares
corbes, col·locat cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50 mm,
de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació
150 kg/m3 (P - 40)

280,000108,99 30.517,20

6 G6A15603 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars (P - 32)

610,00018,08 11.028,80

CAPÍTOLTOTAL 01.07 47.510,60

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL IL·LUMINACIÓ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 48)

4,000647,88 2.591,52

2 GHNG4C21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport (P - 49)

4,000247,52 990,08

CAPÍTOLTOTAL 01.08 3.581,60

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3
l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra

100,0004,22 422,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 6

de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 52)

2 GR622581 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P -
51)

60,000342,15 20.529,00

3 GR61U305 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
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 -
50)

10,00048,64 486,40

CAPÍTOLTOTAL 01.09 21.437,40

OBRA PRESSUPOST  PONTENELSEGRE01

CAPÍTOL ESTUDI SEGURETAT I SALUT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PSS001 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT (P - 0)

1,00081.141,24 81.141,24

CAPÍTOLTOTAL 01.10 81.141,24

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.01.01  permisos i llicències 0,00

Titol 3 01.01.02  desviació de serveis afectats 1.816,51

Titol 3 01.01.03  replanteig de la zona 0,00

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.816,51

Titol 3 01.02.01  excavació desmunt marge dret 2.316,60

Titol 3 01.02.02  creació de penínsules 271.673,88

Titol 3 01.02.03  esbrossada de l'esplanda i arrencada d'arbrat 46.345,00

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 320.335,48

Titol 3 01.03.01  Fonamentacions superficials 17.164,52

Titol 3 01.03.02  Fonamentacions profundes 19.355,38

Titol 3 01.03.03  Estreps 7.187,10

Capítol 01.03  FONAMENTACIONS 43.707,00

Titol 3 01.04.01  tauler 918.979,56

Titol 3 01.04.02  arc 789.398,57

Titol 3 01.04.03  tirants 194.092,45

Titol 3 01.04.04  suports de neopre 7.827,46

Capítol 01.04  ESTRUCTURA 1.910.298,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.276.157,03

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.816,51

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 320.335,48

Capítol 01.03  FONAMENTACIONS 43.707,00

Capítol 01.04  ESTRUCTURA 1.910.298,04

Capítol 01.05  FERMS I PAVIMENTS 9.035,48

Capítol 01.06  DRENATGE SUPERFICIAL 7.425,36

Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 47.510,60

Capítol 01.08  IL·LUMINACIÓ 3.581,60

Capítol 01.09  MESURES CORRECTORES 21.437,40

Capítol 01.10  ESTUDI SEGURETAT I SALUT 81.141,24

Obra 01 Pressupost PONTENELSEGRE 2.446.288,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.446.288,71

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PONTENELSEGRE 2.446.288,71

2.446.288,71

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.446.288,71PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 2.446.288,71

13 % Despeses Generals SOBRE 2.446.288,71....................................................................................................................................318.017,53

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.446.288,71....................................................................................................................................146.777,32

21 % IVA SOBRE 2.911.083,56....................................................................................................................................611.327,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.522.411,11€

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

( TRES MILIONS CINC-CENTS VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

LLEIDA, MAIG 2014

Joana Teixidó Tejedor
Autora del projecte


