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Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

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

3.369,9904,75 16.007,45

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

319,7503,80 1.215,05

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports (P -
4)

150,0004,46 669,00

4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa
la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre
de reciclatge, inclòs cànon d'abocament (P - 1)

7.411,00014,27 105.754,97

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

130,00044,70 5.811,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01 129.457,47

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

UN. DE OBRA DESBROCE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

125.044,2000,34 42.515,03

UN. DE OBRATOTAL 01.02.01 42.515,03

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

UN. DE OBRA MOVIMIENTOS DE TIERRAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

25.562,0001,36 34.764,32

2 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

32.861,0005,04 165.619,44

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

22.368,0002,59 57.933,12

UN. DE OBRATOTAL 01.02.02 258.316,88

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 2Fecha:

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

UN. DE OBRA MATERIALES GRANULARES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 13)

9.892,10020,99 207.635,18

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

12.929,6409,15 118.306,21

3 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

12.929,64013,16 170.154,06

UN. DE OBRATOTAL 01.03.01 496.095,45

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

UN. DE OBRA AGLOMERADOS BITUMINOSOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 20)

39.568,3502,43 96.151,09

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)

5.697,84033,48 190.763,68

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)

10.228,42033,43 341.936,08

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
22)

6.029,510397,68 2.397.815,54

5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 23)

80,009605,80 48.469,45

6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 25)

39.568,3500,39 15.431,66

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 26)

39.568,3500,46 18.201,44

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 24) 39.568,3500,64 25.323,74

UN. DE OBRATOTAL 01.03.02 3.134.092,68

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

UN. DE OBRA OTRAS ACCIONES03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 3Fecha:

1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 15)

7.790,00023,99 186.882,10

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 16)

7.790,00013,32 103.762,80

3 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 17)

100,000159,43 15.943,00

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 12)

2.103,30089,93 189.149,77

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada (P - 14)

15.580,00015,33 238.841,40

6 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2 (P - 21)

11.685,0002,84 33.185,40

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 26)

11.685,0000,46 5.375,10

UN. DE OBRATOTAL 01.03.03 773.139,57

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO DRENAJE LONGITUDINAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 34)

7.790,0004,99 38.872,10

2 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 37)

842,000100,85 84.915,70

3 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 36)

2.708,00044,37 120.153,96

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 35)

250,000290,15 72.537,50

5 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 38)

70,000555,23 38.866,10

CAPÍTULOTOTAL 01.04 355.345,36

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 4Fecha:

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS05

UN. DE OBRA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 28)

1.272,0001,00 1.272,00

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 29)

25,00011,69 292,25

UN. DE OBRATOTAL 01.05.01 1.564,25

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS05

UN. DE OBRA BALIZAMIENTO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 27)

249,00083,50 20.791,50

UN. DE OBRATOTAL 01.05.02 20.791,50

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS05

UN. DE OBRA SEÑALIZACIÓN VERTICAL03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 30)

177,750155,92 27.714,78

2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 33)

177,750103,99 18.484,22

3 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 32)

10,000365,90 3.659,00

4 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 31)

177,75023,24 4.130,91

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 5Fecha:

UN. DE OBRATOTAL 01.05.03 53.988,91

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 41)

2.840,0001,32 3.748,80

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 40)

5.340,0002,90 15.486,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 48)

16.700,0001,12 18.704,00

CAPÍTULOTOTAL 01.06 37.938,80

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GVZ000VI m2 Formación del Viaducto sobre Rio Manol (P - 50) 7.200,000863,70 6.218.640,00

CAPÍTULOTOTAL 01.07 6.218.640,00

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO ILUMINACIÓN VIARIA Y PEATONAL08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GVZ000E1 m formació enllumenat al portell en trams amb o sense
creuaments de vials a nivell. Inclosos subministrament i
col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries,
canalitzacions en rasa sota voreres, parterres o calçades i p.p.
de connexionat amb ct existents. (P - 49)

4.240,000238,71 1.012.130,40

CAPÍTULOTOTAL 01.08 1.012.130,40

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO ENJARDINAMIENTO DE ROTONDAS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a
25% (P - 39)

9.920,0001,87 18.550,40

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 40)

2.976,0002,90 8.630,40

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 6Fecha:

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 42)

2.976,0002,10 6.249,60

4 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc
i retirada d'escocell i paviments i posterior tapat del escocell (P
- 46)

90,000102,45 9.220,50

5 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització, 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 - 45)

2.480,00010,36 25.692,80

6 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra (P - 47)

2.480,0000,86 2.132,80

7 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim
30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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 - 43)

284,000103,14 29.291,76

8 GR45ZZ01 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner
de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, 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 - 44)

284,000106,91 30.362,44

CAPÍTULOTOTAL 01.09 130.130,70

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS10

UN. DE OBRA PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 52)

1,00095.479,60 95.479,60

2 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra (P - 51)

1,000100.000,00 100.000,00

UN. DE OBRATOTAL 01.10.01 195.479,60

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS10

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 7Fecha:

UN. DE OBRA PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPAG001 pa partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per
la realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P
- 0)

1,00056.615,51 56.615,51

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

1,000125.500,00 125.500,00

3 XPA102IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 1,000276.000,00 276.000,00

UN. DE OBRATOTAL 01.10.02 458.115,51

Euro
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Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.
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Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento N-260 575,140 575,140 C#*D#*E#*F#

2 Avenida Puig Grau 2.794,850 2.794,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.369,990

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento N-260 84,350 84,350 C#*D#*E#*F#

2 Avenida Puig Grau 235,400 235,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 319,750

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimación 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 Planta Altura

2 Edificación cercana a la rotonda entre
C-31, GIV-6228 y N-II

3 m2 medidos en cad (2 plantas) 430,000 5,500 2.365,000 C#*D#*E#*F#

4 Edificación en Av. Puig Grau
(edificación industrial)

5 m2 medidos en cad (1 planta) 1.682,000 3,000 5.046,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.411,000

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimación 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 130,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.
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Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Un. de Obra 01  DESBROCE

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

MEDICIÓN DIRECTA 125.044,200

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Un. de Obra 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 25.562,000

2 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 32.861,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 22.368,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 03  FIRMES Y PAVIMENTOS
Un. de Obra 01  MATERIALES GRANULARES

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 8.875,000 8.875,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.892,100

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 0,300 10.650,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
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2 Rotondas 1.519,760 5,000 0,300 2.279,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.929,640

3 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 0,300 10.650,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 1.519,760 5,000 0,300 2.279,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.929,640

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 03  FIRMES Y PAVIMENTOS
Un. de Obra 02  AGLOMERADOS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 35.500,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 3.550,000 0,060 2,400 10,000 5.112,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 813,670 0,060 2,400 1,000 117,168 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.697,840

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 3.550,000 0,110 2,350 10,000 9.176,750 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 Rotonda 3 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.228,420

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En Bases Bituminosas 10.228,000 0,350 3.579,800 C#*D#*E#*F#

2 En Capa Intermedia 5.697,000 0,430 2.449,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.029,510

5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En Capa de Rodadura 39.568,350 0,030 0,060 71,223 C#*D#*E#*F#

2 En Carril Bici 7.987,500 0,020 0,055 8,786 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,009

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 813,670 5,000 4.068,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 813,670 5,000 4.068,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 813,670 5,000 4.068,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 03  FIRMES Y PAVIMENTOS
Un. de Obra 03  OTRAS ACCIONES

Euro
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1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 7.100,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.790,000

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 7.100,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.790,000

3 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 Por Rotonda (5 metros longitud) 5,000 4,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal Acera 3.550,000 2,000 1,800 0,150 1.917,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas Acera 138,000 5,000 1,800 0,150 186,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.103,300

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 4,000 14.200,000 C#*D#*E#*F#
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2 Rotondas 138,000 2,000 5,000 1.380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15.580,000

6 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 70 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril Bici Tronco Principal 3.550,000 1,500 2,000 10.650,000 C#*D#*E#*F#

2 Carril Bici Rotondas 138,000 1,500 5,000 1.035,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.685,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal Carril Bici 3.550,000 1,500 2,000 10.650,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 138,000 1,500 5,000 1.035,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.685,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 04  DRENAJE LONGITUDINAL

1 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 7.100,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 138,000 5,000 690,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.790,000

2 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 842,000

3 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 2.708,000

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

5 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 70,000
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Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS
Un. de Obra 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal Separación de carriles 3.550,000 0,100 355,000 C#*D#*E#*F#

2 Tronco Principal 3.550,000 0,100 2,000 710,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotondas Separación 138,000 0,100 5,000 69,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotondas 138,000 0,100 2,000 5,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.272,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal antes de Rotondas 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Última rotonda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS
Un. de Obra 02  BALIZAMIENTO

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 5 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 249,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS
Un. de Obra 03  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Señal P-4 Peligro de Rotonda 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Señal R-1 Ceda el Paso 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Señal R-101 Prohibido el Paso 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Señal R-301 Velocidad máxima 3.550,000 0,002 2,000 14,200 C#*D#*E#*F#

5 Señal R-305 Avance Prohibido 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Señal R-401 Paso Obligado 5,000 4,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 Señal ·-402 Sentido Giratorio Obligado 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 Señal R-502 3.550,000 0,001 3,550 C#*D#*E#*F#

9 Otras señales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 177,750

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

MEDICIÓN DIRECTA 177,750

3 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 177,750

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 06  MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes 3.550,000 2,000 2,000 0,200 2.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.840,000

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes 3.550,000 2,000 2,000 0,200 2.840,000 C#*D#*E#*F#

2 Reposición de Caminos 2.500,000 5,000 0,200 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.340,000

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes 3.550,000 2,000 2,000 14.200,000 C#*D#*E#*F#

2 Reposición de caminos 2.500,000 5,000 0,200 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16.700,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 07  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

1 GVZ000VI m2 Formación del Viaducto sobre Rio Manol

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducto 480,000 15,000 7.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.200,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 08  ILUMINACIÓN VIARIA Y PEATONAL

1 GVZ000E1 m formació enllumenat al portell en trams amb o sense creuaments de vials a nivell. Inclosos subministrament i
col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries, canalitzacions en rasa sota voreres, parterres o
calçades i p.p. de connexionat amb ct existents.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ronda Sud de Figueres 3.550,000 3.550,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.240,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 09  ENJARDINAMIENTO DE ROTONDAS

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre

2 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,900 6.390,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotondas interior 706,000 5,000 1,000 3.530,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 9.920,000

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,900 0,300 1.917,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 1,000 0,300 1.059,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.976,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,900 0,300 1.917,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 0,300 1.059,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.976,000

4 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior tapat
del escocell

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimación 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

5 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 0,900 2,000 0,250 1.597,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 0,250 882,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.480,000

6 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 0,900 2,000 0,250 1.597,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 0,250 882,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.480,000

7 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en
C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,040 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 284,000

8 GR45ZZ01 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L,
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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,040 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 284,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 10  PARTIDAS ALZADAS
Un. de Obra 01  PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 10  PARTIDAS ALZADAS
Un. de Obra 02  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 XPAG001 pa partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real
Decreto 105/2008

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €50,38h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U010

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

C110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

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

C131U013

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

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

C131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

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

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €10,53m3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

C150AE00

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

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

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €6,02m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU104

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers

B055U010

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

B055U320

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

B055U330

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €75,72m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €59,96m3 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

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €1,81m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01



Nueva Ronda Sud de Figueres.

Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 07/05/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02

 €4,44m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a

B9651U06

 €3,23m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U012

 €84,51m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

B981U006

 €24,67t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U020

 €24,62t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H3U004

 €131,18u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

BBM1U012

 €59,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

BBM2U521

 €291,85m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U451

 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

BBMZU106

 €3,53u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401

 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

BD75U040

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

BD75U060

 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

BDDZU002
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €41,60u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

BDKZU003

 €5.904,68u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F,
previst per a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza
general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst pera a comptador standard.
Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

BG000230

 €2.823,28u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa
elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de
polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot
segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària

BG000250

 €1,88m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €3,70m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31460U

 €5,47m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31470U

 €6,97m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31B97U

 €1,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €6,82m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit materialBG3A0100

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €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
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MATERIALES
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 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,16kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

BR34U001

 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

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

BR3B6000

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

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €70,40u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçada en C mínim 30 L 

BR431008

 €73,99u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm i C
mínim 40 L

BR451006

 €3,75u Subministrament de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç inferior
3/4, en C-3 L

BR4G1002

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €5,03kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

BR4UJJ01

 €0,01u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

BR821001

 €3,82u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de
1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

BR822001

 €0,87u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un
mínim de 2 grapes o piquetes.

BR824001
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 €5,09u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, 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.

DR62002 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,002 23,29000 0,04658/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,075 21,99000 1,64925/R

h Peó x =A0160000 0,150 18,83000 2,82450/R

Subtotal... 4,52033 4,52033

Maquinaria:

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,008 39,24000 0,31392/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,005 45,99000 0,22995/R

Subtotal... 0,54387 0,54387

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,024 1,01000 0,02424

Subtotal... 0,02424 0,02424

COSTE  DIRECTO 5,08844

5,08844COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,34u 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

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,001 23,29000 0,02329/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,084 21,99000 1,84716/R

h Peó x =A0160000 0,650 18,83000 12,23950/R

Subtotal... 14,10995 14,10995

Maquinaria:

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

x =C131U013 0,080 37,17000 2,97360/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,050 39,24000 1,96200/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,090 45,99000 4,13910/R

Subtotal... 9,07470 9,07470

Materiales:
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m3 Aigua x =B0111000 0,150 1,01000 0,15150

Subtotal... 0,15150 0,15150

COSTE  DIRECTO 23,33615

23,33615COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6.199,91u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F,
previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza
general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst per a comptador standard.
Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

FG000230 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst
per a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de
tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general
de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura
i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

x =BG000230 1,000 5.904,68000 5.904,68000

Subtotal... 5.904,68000 5.904,68000

COSTE  DIRECTO 5.904,68000

295,234005,00%DESPESES INDIRECTES

6.199,91400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.964,44u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de
parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general
de protecció i caixa de seccionament, transformadors
de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra
i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra.
Inclou subministrament i col·locació. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.

FG000250 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica des
d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa
general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària

x =BG000250 1,000 2.823,28000 2.823,28000

Subtotal... 2.823,28000 2.823,28000

COSTE  DIRECTO 2.823,28000

141,164005,00%DESPESES INDIRECTES

2.964,44400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1.565,65u Punt de llum simple 9-10 m alçada de 150-250 W H.M.
compost per
Columna:
- Columna d'acer en un sol tram galvanitzat de
diàmetre entre 168 i 180 mm
- Porta de registre
- Placa de base
- Brides de fixació de lluminària en fundició
- Lira en planxa d'acer soldat
- Acabats en galvanitzat d'alta qualitat
- Imprimació adherent anticorrosiva
- Pintura final d'acabat a triar per la D.F.
Fonamentació de dau de formigó amb tots elements
de fixació de la columna a dau, cargols i perns
inclosos.
Cablejat interior inclosos p.a.t. i doble nivel de fluxe.
Luminària:
- Grau de protecció IP-65
- Llumenera de Halurògen Metalics entre 70 a 250 W
(llàmpada segons estudi luminòtecnic inclosa)
- Cos i tapes laterals en fundició d'alumini extuit
- Tancament en vidre atemperat
- Bastidor en alumini d'apertura i tancament manual de
vidre.
- Grup òptic amb reflector monocasc en una sola peça
de planxa d'alumini, tancat en vbidre i accés a
llàmpada amb sistema d'extracció de porta-llàmpades
- Suport per a fixació d'equips d'encesa
- Elements de fixació amb columna amb elements per
l'orientació en qualsevol sentit.

FHM10220 Rend.: 1,000

 €6,66m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

GDG51457 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,010 21,99000 0,21990/R

h Manobre x =A0140000 0,010 18,39000 0,18390/R

Subtotal... 0,40380 0,40380

Materiales:

m3 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

x =B064300C 0,066 59,96000 3,95736

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

x =BG22TK10 1,050 1,88000 1,97400

Subtotal... 5,93136 5,93136

0,006061,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,34122

0,317065,00%DESPESES INDIRECTES

6,65828COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €330,61u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDK2U010 Rend.: 0,500

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 11,64500/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 43,98000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 39,06000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 36,78000/R

Subtotal... 131,46500 131,46500

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U010 0,100 50,38000 10,07600/R

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,200 41,30000 16,52000/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,150 51,37000 15,41100/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,225 41,71000 18,76950/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,500 1,95000 1,95000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,250 17,28000 8,64000/R

Subtotal... 71,36650 71,36650

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U320 1,220 75,72000 92,37840

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 10,000 0,43000 4,30000

m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos x =B0D8U001 4,500 1,81000 8,14500

l Desencofrant x =B0DZA000 0,710 2,27000 1,61170

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 4,000 1,40000 5,60000

Subtotal... 112,03510 112,03510

COSTE  DIRECTO 314,86660

15,743335,00%DESPESES INDIRECTES

330,60993COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,50u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12
t, totalment col·locat

GDKZ0004 Rend.: 4,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,150 23,29000 0,87338/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 4,75750/R

Subtotal... 11,12838 11,12838

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 41,71000 2,08550/R

Subtotal... 2,08550 2,08550
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Materiales:

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,010 89,99000 0,89990

u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa
dúctil, per a una càrrega de 12 t

x =BDKZU003 1,000 41,60000 41,60000

Subtotal... 42,49990 42,49990

COSTE  DIRECTO 55,71378

2,785695,00%DESPESES INDIRECTES

58,49947COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31460V Rend.: 20,830

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,104 23,29000 0,11628/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,05569/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 0,93759/R

Subtotal... 2,10956 2,10956

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =BG31460U 1,000 3,70000 3,70000

Subtotal... 3,70000 3,70000

COSTE  DIRECTO 5,80956

0,290485,00%DESPESES INDIRECTES

6,10004COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,13m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31470V Rend.: 19,230

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,096 23,29000 0,11627/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,14353/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 1,01560/R

Subtotal... 2,27540 2,27540

Materiales:
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m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació

R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =BG31470U 1,000 5,47000 5,47000

Subtotal... 5,47000 5,47000

COSTE  DIRECTO 7,74540

0,387275,00%DESPESES INDIRECTES

8,13267COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,32m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x35/16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31B97V Rend.: 15,390

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,108 23,29000 0,16344/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,42885/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 1,26901/R

Subtotal... 2,86130 2,86130

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

x =BG31B97U 1,000 6,97000 6,97000

Subtotal... 6,97000 6,97000

COSTE  DIRECTO 9,83130

0,491575,00%DESPESES INDIRECTES

10,32287COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,16m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,067 23,29000 0,23395/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,667 21,99000 2,19900/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 2,92804/R

Subtotal... 5,36099 5,36099

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 x =BG38U035 1,000 1,31000 1,31000

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 0,448 0,33000 0,14784

Subtotal... 1,45784 1,45784
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COSTE  DIRECTO 6,81883

0,340945,00%DESPESES INDIRECTES

7,15977COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,68m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs
transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

GG3A0100 Rend.: 4,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,020 23,29000 0,11645/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,220 21,99000 1,20945/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 6,20840 6,20840

Materiales:

m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material x =BG3A0100 1,000 6,82000 6,82000

Subtotal... 6,82000 6,82000

COSTE  DIRECTO 13,02840

0,651425,00%DESPESES INDIRECTES

13,67982COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,27m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador
especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament

G214U010 Rend.: 20,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,09950/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 2,85450/R

Subtotal... 3,95400 3,95400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 3,63350/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 66,65000 3,33250/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 2,56850/R

m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6
m3 de capacitat

x =C150AE00 0,100 10,53000 0,05265/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,75000 0,04688/R

Subtotal... 9,63403 9,63403

COSTE  DIRECTO 13,58803

0,679405,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

14,26743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,22181/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,90619/R

Subtotal... 1,12800 1,12800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 56,43000 2,68714/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 66,65000 0,31738/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 41,01000 0,39057/R

Subtotal... 3,39509 3,39509

COSTE  DIRECTO 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,80m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,38817/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,83250/R

Subtotal... 2,22067 2,22067

Maquinaria:

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U075 1,000 16,76000 1,39667/R

Subtotal... 1,39667 1,39667

COSTE  DIRECTO 3,61734

0,180875,00%DESPESES INDIRECTES

3,79821COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,46m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part
proporcional de suports

G21B1004 Rend.: 33,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,14115/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,66636/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,15333/R

Subtotal... 1,96084 1,96084

Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,500 64,74000 0,98091/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 1,000 39,24000 1,18909/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 0,11364/R

Subtotal... 2,28364 2,28364

COSTE  DIRECTO 4,24448

0,212225,00%DESPESES INDIRECTES

4,45670COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,70u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 4,39800/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 7,35600/R

Subtotal... 12,68560 12,68560

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 9,41000/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 10,27400/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 1,000 48,44000 9,68800/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 1,000 2,55000 0,51000/R

Subtotal... 29,88200 29,88200

COSTE  DIRECTO 42,56760

2,128385,00%DESPESES INDIRECTES

44,69598COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,06381/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,26068/R

Subtotal... 0,32449 0,32449

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,73370/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,40740/R

Subtotal... 2,14110 2,14110

COSTE  DIRECTO 2,46559

0,123285,00%DESPESES INDIRECTES

2,58887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,04m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G221U115 Rend.: 121,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,330 23,29000 0,06352/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,15727/R

Subtotal... 0,22079 0,22079

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 0,60058/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 1,000 147,68000 1,22050/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) x =C131U063 0,500 159,66000 0,65975/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 3,000 84,45000 2,09380/R

Subtotal... 4,57463 4,57463

COSTE  DIRECTO 4,79542

0,239775,00%DESPESES INDIRECTES

5,03519COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 23,29000 0,02697/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 19,03000 0,11207/R

Subtotal... 0,13904 0,13904
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 71,04000 0,41835/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,17137/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 68,66000 0,40433/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,11582/R

Subtotal... 1,10987 1,10987

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

Subtotal... 0,05050 0,05050

COSTE  DIRECTO 1,29941

0,064975,00%DESPESES INDIRECTES

1,36438COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,15m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227U120 Rend.: 149,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,255 23,29000 0,03986/R

h Manobre x =A0140000 1,005 18,39000 0,12404/R

Subtotal... 0,16390 0,16390

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 71,04000 0,47916/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,19667/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 68,66000 0,46311/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,13292/R

Subtotal... 1,27186 1,27186

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

x =B03DU104 1,200 6,02000 7,22400

Subtotal... 7,27450 7,27450

COSTE  DIRECTO 8,71026

0,435515,00%DESPESES INDIRECTES

9,14577COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €13,16m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227UA05 Rend.: 81,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07188/R

h Manobre especialista x =A0150000 5,000 19,03000 1,17469/R

Subtotal... 1,24657 1,24657

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 71,04000 0,87704/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,500 59,20000 0,36543/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,76346/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,28389/R

Subtotal... 2,28982 2,28982

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

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

x =B051U022 0,096 93,18000 8,94528

Subtotal... 8,99578 8,99578

COSTE  DIRECTO 12,53217

0,626615,00%DESPESES INDIRECTES

13,15878COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,34m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,01676/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,09492/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 0,08214/R

Subtotal... 0,19382 0,19382

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,200 66,65000 0,01918/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,200 58,54000 0,01685/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,200 71,04000 0,02044/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 41,01000 0,05901/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 3,000 2,55000 0,01101/R
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,12649 0,12649

COSTE  DIRECTO 0,32031

0,016025,00%DESPESES INDIRECTES

0,33633COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,93m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 25,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,75920/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,56240/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 1,47120/R

Subtotal... 5,72440 5,72440

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,95000 0,18720/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 101,07000 2,42568/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 17,28000 0,82944/R

Subtotal... 3,44232 3,44232

Materiales:

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

x =B060U310 1,050 72,84000 76,48200

Subtotal... 76,48200 76,48200

COSTE  DIRECTO 85,64872

4,282445,00%DESPESES INDIRECTES

89,93116COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,08318/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,13593/R

Subtotal... 0,21911 0,21911

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 59,20000 0,42286/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,44171/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,16425/R

Subtotal... 1,02882 1,02882
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Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 15,58000 18,69600

Subtotal... 18,74650 18,74650

COSTE  DIRECTO 19,99443

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,33m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,62946/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 2,37730/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 2,98216/R

Subtotal... 5,98892 5,98892

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 0,27905/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 51,37000 0,34709/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,05270/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,18514/R

Subtotal... 0,86398 0,86398

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,042 68,25000 2,86650

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 88,90000 1,24460

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,47000 2,59350

Subtotal... 7,75000 7,75000

COSTE  DIRECTO 14,60290

0,730155,00%DESPESES INDIRECTES

15,33305COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €23,99m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650006 Rend.: 24,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,97042/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 3,66500/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 4,59750/R

Subtotal... 9,23292 9,23292

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 0,43021/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 51,37000 0,53510/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,08125/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,28542/R

Subtotal... 1,33198 1,33198

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,069 68,25000 4,70925

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,021 88,90000 1,86690

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie
1a

x =B9651U06 1,050 4,44000 4,66200

Subtotal... 12,28355 12,28355

COSTE  DIRECTO 22,84845

1,142425,00%DESPESES INDIRECTES

23,99087COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,32m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G974U012 Rend.: 66,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,35288/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 1,33273/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 1,67182/R

Subtotal... 3,35743 3,35743

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,450 41,30000 0,28159/R
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h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,450 51,37000 0,35025/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 0,15799/R

Subtotal... 0,78983 0,78983

Materiales:

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 x =B051U012 0,001 80,56000 0,08056

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,060 68,25000 4,09500

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,005 88,90000 0,44450

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,000 0,43000 0,43000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,010 2,27000 0,02270

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,050 1,40000 0,07000

m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i
8 cm de gruix

x =B974U012 1,050 3,23000 3,39150

Subtotal... 8,53426 8,53426

COSTE  DIRECTO 12,68152

0,634085,00%DESPESES INDIRECTES

13,31560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €159,43m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

G981U006 Rend.: 5,150P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 4,52233/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 17,07961/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 21,42524/R

Subtotal... 43,02718 43,02718

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,350 41,30000 2,80680/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,350 39,24000 2,66680/R

Subtotal... 5,47360 5,47360

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,229 68,25000 15,62925

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,036 88,90000 3,20040

m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes
flamejades

x =B981U006 1,000 84,51000 84,51000

Subtotal... 103,33965 103,33965
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PARTIDAS DE OBRA
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COSTE  DIRECTO 151,84043

7,592025,00%DESPESES INDIRECTES

159,43245COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,48t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U020 1,000 24,67000 24,67000

Subtotal... 24,67000 24,67000

COSTE  DIRECTO 31,88442

1,594225,00%DESPESES INDIRECTES

33,47864COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R



Nueva Ronda Sud de Figueres.

Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 26Fecha: 07/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U120 1,000 24,62000 24,62000

Subtotal... 24,62000 24,62000

COSTE  DIRECTO 31,83442

1,591725,00%DESPESES INDIRECTES

33,42614COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,43m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,01370/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,02587/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,04478/R

Subtotal... 0,08435 0,08435

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 0,31920/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,03408/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,03893/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,04119/R

Subtotal... 0,43340 0,43340

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H3U004 0,060 29,94000 1,79640

Subtotal... 1,79640 1,79640

COSTE  DIRECTO 2,31415

0,115715,00%DESPESES INDIRECTES

2,42986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,84m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

G9H3U270 Rend.: 1.450,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,01606/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,03033/R
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h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,05250/R

Subtotal... 0,09889 0,09889

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 0,37423/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,03995/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,04564/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,04829/R

Subtotal... 0,50811 0,50811

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H3U004 0,070 29,94000 2,09580

Subtotal... 2,09580 2,09580

COSTE  DIRECTO 2,70280

0,135145,00%DESPESES INDIRECTES

2,83794COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 378,74000 378,74000

Subtotal... 378,74000 378,74000

COSTE  DIRECTO 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €605,80t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers x =B055U010 1,000 576,95000 576,95000

Subtotal... 576,95000 576,95000

COSTE  DIRECTO 576,95000

28,847505,00%DESPESES INDIRECTES

605,79750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03665/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,03172/R

Subtotal... 0,06837 0,06837

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,05117/R

Subtotal... 0,05117 0,05117

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,49200 0,49200

COSTE  DIRECTO 0,61154

0,030585,00%DESPESES INDIRECTES

0,64212COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

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

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03141/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02719/R

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

x =B055U320 0,600 0,35000 0,21000

Subtotal... 0,21000 0,21000

COSTE  DIRECTO 0,37117

0,018565,00%DESPESES INDIRECTES

0,38973COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

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

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03141/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02719/R

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

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

x =B055U330 0,500 0,56000 0,28000

Subtotal... 0,28000 0,28000

COSTE  DIRECTO 0,44117

0,022065,00%DESPESES INDIRECTES

0,46323COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,50m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

GB2AU521 Rend.: 8,750P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 2,66171/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 5,02629/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 4,34971/R

Subtotal... 12,03771 12,03771

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 41,71000 2,38343/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,89257/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 30,40000 3,47429/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,19000 0,36457/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,38000 0,61486/R

Subtotal... 7,72972 7,72972

Materiales:

m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U521 1,000 59,76000 59,76000

Subtotal... 59,76000 59,76000
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COSTE  DIRECTO 79,52743

3,976375,00%DESPESES INDIRECTES

83,50380COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,00m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03697/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,10471/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,06041/R

Subtotal... 0,20209 0,20209

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,01240/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 43,46000 0,06898/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 39,74000 0,06308/R

Subtotal... 0,14446 0,14446

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,300 1,84000 0,55200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,91000 0,05460

Subtotal... 0,60660 0,60660

COSTE  DIRECTO 0,95315

0,047665,00%DESPESES INDIRECTES

1,00081COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 3,29850/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,90300/R

Subtotal... 6,36600 6,36600

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,39050/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 1,89600/R
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Subtotal... 2,28650 2,28650

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,900 2,27000 2,04300

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,91000 0,43680

Subtotal... 2,47980 2,47980

COSTE  DIRECTO 11,13230

0,556625,00%DESPESES INDIRECTES

11,68892COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €155,92u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

GBB1U012 Rend.: 3,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 7,33000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 6,51000/R

Subtotal... 13,84000 13,84000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 3,47583/R

Subtotal... 3,47583 3,47583

Materiales:

u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U012 1,000 131,18000 131,18000

Subtotal... 131,18000 131,18000

COSTE  DIRECTO 148,49583

7,424795,00%DESPESES INDIRECTES

155,92062COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,24m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

GBB1U933 Rend.: 4,500P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 4,88667/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

Subtotal... 9,22667 9,22667
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Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,31722/R

Subtotal... 2,31722 2,31722

Materiales:

u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit x =BBMZU401 3,000 3,53000 10,59000

Subtotal... 10,59000 10,59000

COSTE  DIRECTO 22,13389

1,106695,00%DESPESES INDIRECTES

23,24058COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €365,90m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB5U651 Rend.: 1,500P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 14,66000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 13,02000/R

Subtotal... 27,68000 27,68000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 6,95167/R

Subtotal... 6,95167 6,95167

Materiales:

m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBM5U451 1,000 291,85000 291,85000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 31,420 0,70000 21,99400

Subtotal... 313,84400 313,84400

COSTE  DIRECTO 348,47567

17,423785,00%DESPESES INDIRECTES

365,89945COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,99u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 8,79600/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 7,61200/R

Subtotal... 16,40800 16,40800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 47,05000 4,70500/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 41,71000 3,33680/R

Subtotal... 8,04180 8,04180

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,140 68,25000 9,55500

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

x =BBMZU106 3,500 18,58000 65,03000

Subtotal... 74,58500 74,58500

COSTE  DIRECTO 99,03480

4,951745,00%DESPESES INDIRECTES

103,98654COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,99m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U020 Rend.: 22,500P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,20702/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,001 19,03000 0,84662/R

Subtotal... 1,05364 1,05364

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,50160/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 47,05000 1,67498/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,251 55,14000 0,61512/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,499 41,01000 0,90951/R

Subtotal... 3,70121 3,70121

COSTE  DIRECTO 4,75485

0,237745,00%DESPESES INDIRECTES

4,99259COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €290,15u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 5,82250/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 54,97500/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 23,78750/R

Subtotal... 84,58500 84,58500

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 13,03438/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,95000 4,87500/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 17,28000 21,60000/R

Subtotal... 39,50938 39,50938

Materiales:

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

x =B060U310 1,050 72,84000 76,48200

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 89,99000 1,79980

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,21000 0,42350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 4,400 0,43000 1,89200

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,200 1,26000 2,77200

u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de
ruptura

x =BD5ZUC01 1,000 68,87000 68,87000

Subtotal... 152,23930 152,23930

COSTE  DIRECTO 276,33368

13,816685,00%DESPESES INDIRECTES

290,15036COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,37m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U010 Rend.: 16,500P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,350 23,29000 0,49403/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,390 21,99000 1,85249/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,780 19,03000 3,20627/R

Subtotal... 5,55279 5,55279

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 2,52788/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,800 1,95000 0,09455/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,400 17,28000 0,41891/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 3,04134 3,04134

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,350 68,25000 23,88750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,003 89,99000 0,26997

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm x =BD75U040 1,050 9,05000 9,50250

Subtotal... 33,65997 33,65997

COSTE  DIRECTO 42,25410

2,112715,00%DESPESES INDIRECTES

44,36681COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €100,85m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U050 Rend.: 10,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,380 23,29000 0,88502/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,550 21,99000 3,40845/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,100 19,03000 5,89930/R

Subtotal... 10,19277 10,19277

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 4,17100/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,100 1,95000 0,21450/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,550 17,28000 0,95040/R

Subtotal... 5,33590 5,33590

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,878 68,25000 59,92350

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,006 89,99000 0,53994

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm x =BD75U060 1,050 19,10000 20,05500

Subtotal... 80,51844 80,51844

COSTE  DIRECTO 96,04711

4,802365,00%DESPESES INDIRECTES

100,84947COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €555,23u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 7,76333/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 58,64000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 50,74667/R

Subtotal... 117,15000 117,15000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 13,90333/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 2,60000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 17,28000 23,04000/R

Subtotal... 39,54333 39,54333

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,160 68,25000 79,17000

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,050 89,99000 4,49950

u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U004 1,000 74,42000 74,42000

u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària

x =BDD1U024 1,000 76,74000 76,74000

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

x =BDDZU002 1,000 113,39000 113,39000

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

x =BDDZU010 4,000 5,97000 23,88000

Subtotal... 372,09950 372,09950

COSTE  DIRECTO 528,79283

26,439645,00%DESPESES INDIRECTES

555,23247COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,87m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

GR2B1101 Rend.: 15,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,31053/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 1,46600/R

Subtotal... 1,77653 1,77653

COSTE  DIRECTO 1,77653

0,088835,00%DESPESES INDIRECTES
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1,86536COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07153/R

h Peó x =A0160000 1,000 18,83000 0,23133/R

Subtotal... 0,30286 0,30286

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 0,57801/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,26216/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 0,62088/R

Subtotal... 2,46105 2,46105

COSTE  DIRECTO 2,76391

0,138205,00%DESPESES INDIRECTES

2,90211COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,32m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

GR3PU020 Rend.: 118,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,04934/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,18636/R

Subtotal... 0,23570 0,23570

Maquinaria:

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 0,42831/R

Subtotal... 0,42831 0,42831

Materiales:

kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics

x =BR34U001 2,500 0,16000 0,40000

kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble x =BR3AU001 0,500 0,39000 0,19500

Subtotal... 0,59500 0,59500

COSTE  DIRECTO 1,25901

0,062955,00%DESPESES INDIRECTES

1,32196COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

GR3PU060 Rend.: 118,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,04934/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,18636/R

Subtotal... 0,23570 0,23570

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,45390/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 0,43534/R

Subtotal... 0,88924 0,88924

Materiales:

t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost x =BR34U003 0,030 3,13000 0,09390

kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble x =BR3AU001 2,000 0,39000 0,78000

Subtotal... 0,87390 0,87390

COSTE  DIRECTO 1,99884

0,099945,00%DESPESES INDIRECTES

2,09878COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,14u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp
de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm),
en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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

GR431008 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 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

x =BR345001 0,008 28,14000 0,22512

l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica x =BR34J001 0,040 6,89000 0,27560

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

x =BR3B6U00 0,200 0,86000 0,17200

u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 30 L 

x =BR431008 1,000 70,40000 70,40000

u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

x =BR822001 1,000 3,82000 3,82000

u 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.

x =DR63001 1,000 23,33615 23,33615

Subtotal... 98,22887 98,22887
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COSTE  DIRECTO 98,22887

4,911445,00%DESPESES INDIRECTES

103,14031COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,91u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus
Magraner de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim
40 L, 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

GR45ZZ01 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 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

x =BR345001 0,008 28,14000 0,22512

l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica x =BR34J001 0,040 6,89000 0,27560

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

x =BR3B6U00 0,200 0,86000 0,17200

u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de perímetre de tronc 12/14 cm i C mínim 40 L

x =BR451006 1,000 73,99000 73,99000

u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

x =BR822001 1,000 3,82000 3,82000

u 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.

x =DR63001 1,000 23,33615 23,33615

Subtotal... 101,81887 101,81887

COSTE  DIRECTO 101,81887

5,090945,00%DESPESES INDIRECTES

106,90981COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,36u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, 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

GR6BU102 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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m3 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

x =BR345001 0,003 28,14000 0,08442

l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica x =BR34J001 0,003 6,89000 0,02067

kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR x =BR3B6000 0,050 0,86000 0,04300

u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L

x =BR4G1002 1,000 3,75000 3,75000

u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra

x =BR821001 1,000 0,01000 0,01000

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

x =BR824001 1,000 0,87000 0,87000

u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, 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.

x =DR62002 1,000 5,08844 5,08844

Subtotal... 9,86653 9,86653

COSTE  DIRECTO 9,86653

0,493335,00%DESPESES INDIRECTES

10,35986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,45u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb
l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior
tapat del escocell

GR6PU001 Rend.: 1,000P- 46

 €0,86m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la
recepció de l'obra

GR710001 Rend.: 190,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,02452/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,11574/R

h Peó x =A0160000 3,000 18,83000 0,29732/R

Subtotal... 0,43758 0,43758

Maquinaria:

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 1,000 40,01000 0,21058/R

Subtotal... 0,21058 0,21058

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,01000 0,01818

kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

x =BR4UJJ01 0,030 5,03000 0,15090

Subtotal... 0,16908 0,16908
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COSTE  DIRECTO 0,81724

0,040865,00%DESPESES INDIRECTES

0,85810COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 0,04235/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 21,99000 0,19991/R

Subtotal... 0,24226 0,24226

Maquinaria:

h Hidrosembradora muntada sobre camió x =CR71U010 1,000 36,09000 0,16405/R

Subtotal... 0,16405 0,16405

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,01000 0,01818

kg Bioactivador microbià x =BR34J000 0,020 6,62000 0,13240

kg Estabilitzant sintètic de base acrílica x =BR361100 0,032 8,03000 0,25696

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

x =BR3B6U00 0,020 0,86000 0,01720

kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta x =BR3PAN00 0,160 0,83000 0,13280

kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

x =BR4UJJ00 0,030 3,53000 0,10590

Subtotal... 0,66344 0,66344

COSTE  DIRECTO 1,06975

0,053495,00%DESPESES INDIRECTES

1,12324COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €238,71m formació enllumenat al portell en trams amb o sense
creuaments de vials a nivell. Inclosos subministrament
i col.locació de cablejats, connexions, columnes,
lluminàries, canalitzacions en rasa sota voreres,
parterres o calçades i p.p. de connexionat amb ct
existents.

GVZ000E1 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst

fins a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de
tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general
de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura
i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

x =FG000230 0,0075 5.904,68000 44,28510

u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins
armari de polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode
de terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària.

x =FG000250 0,0075 2.823,28000 21,17460

u Punt de llum simple 9-10 m alçada de 150-250 W H.M. compost
per
Columna:
- Columna d'acer en un sol tram galvanitzat de diàmetre entre
168 i 180 mm
- Porta de registre
- Placa de base
- Brides de fixació de lluminària en fundició
- Lira en planxa d'acer soldat
- Acabats en galvanitzat d'alta qualitat
- Imprimació adherent anticorrosiva
- Pintura final d'acabat a triar per la D.F.
Fonamentació de dau de formigó amb tots elements de fixació
de la columna a dau, cargols i perns inclosos.
Cablejat interior inclosos p.a.t. i doble nivel de fluxe.
Luminària:
- Grau de protecció IP-65
- Llumenera de Halurògen Metalics entre 70 a 250 W (llàmpada
segons estudi luminòtecnic inclosa)
- Cos i tapes laterals en fundició d'alumini extuit
- Tancament en vidre atemperat
- Bastidor en alumini d'apertura i tancament manual de vidre.
- Grup òptic amb reflector monocasc en una sola peça de planxa
d'alumini, tancat en vbidre i accés a llàmpada amb sistema
d'extracció de porta-llàmpades
- Suport per a fixació d'equips d'encesa
- Elements de fixació amb columna amb elements per
l'orientació en qualsevol sentit.

x =FHM10220 0,060 1.491,09524 89,46571

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

x =GDG51457 2,000 6,34122 12,68244

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

x =GDK2U010 0,060 314,86660 18,89200

u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

x =GDKZ0004 0,060 55,71378 3,34283

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =GG31460V 2,100 5,80956 12,20008

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =GG31470V 1,050 7,74540 8,13267

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x35/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =GG31B97V 0,210 9,83130 2,06457
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat

superficialment, inclòs material auxiliar necessari
x =GG3809U2 2,100 6,81883 14,31954

m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i part proporcional d'accessoris

x =GG3A0100 0,060 13,02840 0,78170

Subtotal... 227,34124 227,34124

COSTE  DIRECTO 227,34124

11,367065,00%DESPESES INDIRECTES

238,70830COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €863,70m2 Formación del Viaducto sobre Rio ManolGVZ000VI Rend.: 1,000P- 50

 €100.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 51

 €95.479,60pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 52
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €276.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPA102IM

 €125.500,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC

 €56.615,51pa partida alçada a justificar per la gestió de residus
generats per la realització de les obres, segons el Real
Decreto 105/2008

XPAG001
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 €14,27m3G214U010 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació
dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament

P- 1

(CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €3,80mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 3
(TRES EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €4,46mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

P- 4

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €44,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,04m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

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

P- 8

(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €9,15m3G227U120 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €13,16m3G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €0,34m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 11

(CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €89,93m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 12
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 13
(VEINTE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €15,33mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 14

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €23,99mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 15

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €13,32mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 16

(TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €159,43mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 17

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 18

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 19

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €2,43m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 20

(DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €2,84m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 21

(DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 22
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €605,80tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 23
(SEISCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 24
(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 25
(CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 26
(CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €83,50mGB2AU521 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 27

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €1,00mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 28

(UN EUROS)

 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 29

(ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €155,92uGBB1U012 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 30

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
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 €23,24m2GBB1U933 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

P- 31

(VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €365,90m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 32

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €103,99uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 33

(CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €4,99mGD56U020 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 34

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €290,15uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb
tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 35

(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €44,37mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 36

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €100,85mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 37

(CIEN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €555,23uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 38

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €1,87m2GR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

P- 39

(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

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

P- 40

(DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €1,32m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 41
(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

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

P- 42

(DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €103,14uGR431008 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12
cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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- 43

(CIENTO TRES EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
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 €106,91uGR45ZZ01 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner de perímetre de tronc 12/14 cm en C
mínim 40 L, 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- 44

(CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €10,36uGR6BU102 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, 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- 45

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €102,45uGR6PU001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i
posterior tapat del escocell

P- 46

(CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,86m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

P- 47

(CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

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

P- 48

(UN EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €238,71mGVZ000E1 formació enllumenat al portell en trams amb o sense creuaments de vials a nivell. Inclosos
subministrament i col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries, canalitzacions en rasa
sota voreres, parterres o calçades i p.p. de connexionat amb ct existents.

P- 49

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €863,70m2GVZ000VI Formación del Viaducto sobre Rio ManolP- 50
(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €100.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 51

(CIEN MIL EUROS)

 €95.479,60paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 52
(NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS)
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P-1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

14,27 €

Otros conceptos 14,27000 €

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

4,75 €

Otros conceptos 4,75000 €

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,80 €

Otros conceptos 3,80000 €

P-4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

4,46 €

Otros conceptos 4,46000 €

P-5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,70 €

Otros conceptos 44,70000 €

P-6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,59 €

Otros conceptos 2,59000 €

P-7 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,04 €

Otros conceptos 5,04000 €

P-8 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,36 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,30950 €

P-9 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,15 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,22400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,87550 €

P-10 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

13,16 €
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B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,94528 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,16422 €

P-11 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,34 €

Otros conceptos 0,34000 €

P-12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

Otros conceptos 13,44800 €

P-13 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 2,24350 €

P-14 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

15,33 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,59350 €

Otros conceptos 7,58000 €

P-15 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

23,99 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

Otros conceptos 11,70645 €

P-16 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

13,32 €



Nueva Ronda Sud de Figueres.

Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 07/05/12 Pág.: 3

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44450 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,39150 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

Otros conceptos 4,78574 €

P-17 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

159,43 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 15,62925 €

Otros conceptos 56,09035 €

P-18 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,48 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 24,67000 €

Otros conceptos 8,81000 €

P-19 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,43 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 24,62000 €

Otros conceptos 8,81000 €

P-20 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,43 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 1,79640 €

Otros conceptos 0,63360 €

P-21 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

2,84 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 2,09580 €

Otros conceptos 0,74420 €

P-22 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Otros conceptos 18,94000 €

P-23 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 605,80 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 576,95000 €

Otros conceptos 28,85000 €
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P-24 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,14800 €

P-25 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €

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

Otros conceptos 0,18000 €

P-26 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €

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

Otros conceptos 0,18000 €

P-27 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

83,50 €

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues t 59,76000 €

Otros conceptos 23,74000 €

P-28 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,00 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

Otros conceptos 0,39340 €

P-29 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,69 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

Otros conceptos 9,21020 €

P-30 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

155,92 €

BBM1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos 131,18000 €

Otros conceptos 24,74000 €

P-31 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

23,24 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 10,59000 €

Otros conceptos 12,65000 €
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P-32 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

365,90 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €

BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direc 291,85000 €

Otros conceptos 52,05600 €

P-33 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

103,99 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 65,03000 €

Otros conceptos 29,40500 €

P-34 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

4,99 €

Otros conceptos 4,99000 €

P-35 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

290,15 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

Otros conceptos 137,91070 €

P-36 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

44,37 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

Otros conceptos 10,71003 €

P-37 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

100,85 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 59,92350 €

Otros conceptos 20,33156 €

P-38 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

555,23 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 74,42000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 79,17000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,49950 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 76,74000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €

Otros conceptos 183,13050 €

P-39 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%

1,87 €

Otros conceptos 1,87000 €

P-40 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,90 €

Otros conceptos 2,90000 €

P-41 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob 1,32 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,19500 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

Otros conceptos 0,72500 €

P-42 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,10 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

Otros conceptos 1,22610 €

P-43 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de
tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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

103,14 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,82000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
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BR431008 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçada en C mínim 30 L 70,40000 €

Otros conceptos 28,24728 €

P-44 GR45ZZ01 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner de perímetre de tronc 12/14
cm en C mínim 40 L, 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

106,91 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,82000 €

BR451006 u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 73,99000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €

Otros conceptos 28,42728 €

P-45 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
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

10,36 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 3,75000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €

Otros conceptos 5,58191 €

P-46 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i
paviments i posterior tapat del escocell

102,45 €

Sin descomposición 102,45000 €

P-47 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

0,86 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,15090 €
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Otros conceptos 0,69092 €

P-48 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,12 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

Otros conceptos 0,45656 €

P-49 GVZ000E1 m formació enllumenat al portell en trams amb o sense creuaments de vials a nivell. Inclosos
subministrament i col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries, canalitzacions
en rasa sota voreres, parterres o calçades i p.p. de connexionat amb ct existents.

238,71 €

Otros conceptos 238,71000 €

P-50 GVZ000VI m2 Formación del Viaducto sobre Rio Manol 863,70 €

Sin descomposición 863,70000 €

P-51 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

100.000,00 €

Sin descomposición 100.000,00000 €

P-52 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 95.479,60 €

Sin descomposición 95.479,60000 €

Barcelona, Mayo de 2012

Adrian Läufer Nicolás.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 1Fecha:

NIVEL 3: UN. DE OBRA Importe

Un. de Obra 01.02.01 DESBROCE 42.515,03
Un. de Obra 01.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 258.316,88

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRASCapítulo 300.831,91

Un. de Obra 01.03.01 MATERIALES GRANULARES 496.095,45
Un. de Obra 01.03.02 AGLOMERADOS BITUMINOSOS 3.134.092,68
Un. de Obra 01.03.03 OTRAS ACCIONES 773.139,57

01.03 FIRMES Y PAVIMENTOSCapítulo 4.403.327,70

Un. de Obra 01.05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.564,25
Un. de Obra 01.05.02 BALIZAMIENTO 20.791,50
Un. de Obra 01.05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 53.988,91

01.05 SEÑALIZACIÓN Y BARRERASCapítulo 76.344,66

Un. de Obra 01.10.01 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO 195.479,60
Un. de Obra 01.10.02 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 458.115,51

01.10 PARTIDAS ALZADASCapítulo 653.595,11

5.434.099,38

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 129.457,47
Capítulo 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 300.831,91
Capítulo 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 4.403.327,70
Capítulo 01.04 DRENAJE LONGITUDINAL 355.345,36
Capítulo 01.05 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS 76.344,66
Capítulo 01.06 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 37.938,80
Capítulo 01.07 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 6.218.640,00
Capítulo 01.08 ILUMINACIÓN VIARIA Y PEATONAL 1.012.130,40
Capítulo 01.09 ENJARDINAMIENTO DE ROTONDAS 130.130,70
Capítulo 01.10 PARTIDAS ALZADAS 653.595,11

01 Pressupost  Nueva Ronda Sud de Figueres.Obra 13.317.742,11

13.317.742,11

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Nueva Ronda Sud de Figueres. 13.317.742,11
13.317.742,11

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 13.317.742,11

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 13.317.742,11................................................... 1.731.306,47

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 13.317.742,11.................................................. 799.064,53

Subtotal 15.848.113,11

18,00 % IVA SOBRE 15.848.113,11.................................................................................... 2.852.660,36

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 18.700.773,47

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS  MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS )

Barcelona, Mayo de 2012

Adrian Läufer Nicolás.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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PRESUPUESTO Pág.:07/05/12 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

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

3.369,9904,75 16.007,45

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

319,7503,80 1.215,05

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports (P -
4)

150,0004,46 669,00

4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa
la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre
de reciclatge, inclòs cànon d'abocament (P - 1)

7.411,00014,27 105.754,97

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

130,00044,70 5.811,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01 129.457,47

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

UN. DE OBRA DESBROCE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

125.044,2000,34 42.515,03

UN. DE OBRATOTAL 01.02.01 42.515,03

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

UN. DE OBRA MOVIMIENTOS DE TIERRAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)

25.562,0001,36 34.764,32

2 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

32.861,0005,04 165.619,44

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

22.368,0002,59 57.933,12

UN. DE OBRATOTAL 01.02.02 258.316,88

Euro
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OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

UN. DE OBRA MATERIALES GRANULARES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 13)

9.892,10020,99 207.635,18

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

12.929,6409,15 118.306,21

3 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

12.929,64013,16 170.154,06

UN. DE OBRATOTAL 01.03.01 496.095,45

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

UN. DE OBRA AGLOMERADOS BITUMINOSOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 20)

39.568,3502,43 96.151,09

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)

5.697,84033,48 190.763,68

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)

10.228,42033,43 341.936,08

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
22)

6.029,510397,68 2.397.815,54

5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 23)

80,009605,80 48.469,45

6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 25)

39.568,3500,39 15.431,66

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 26)

39.568,3500,46 18.201,44

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 24) 39.568,3500,64 25.323,74

UN. DE OBRATOTAL 01.03.02 3.134.092,68

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

UN. DE OBRA OTRAS ACCIONES03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 15)

7.790,00023,99 186.882,10

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 16)

7.790,00013,32 103.762,80

3 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 17)

100,000159,43 15.943,00

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 12)

2.103,30089,93 189.149,77

5 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada (P - 14)

15.580,00015,33 238.841,40

6 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2 (P - 21)

11.685,0002,84 33.185,40

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 26)

11.685,0000,46 5.375,10

UN. DE OBRATOTAL 01.03.03 773.139,57

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO DRENAJE LONGITUDINAL04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 34)

7.790,0004,99 38.872,10

2 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 37)

842,000100,85 84.915,70

3 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 36)

2.708,00044,37 120.153,96

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 35)

250,000290,15 72.537,50

5 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 38)

70,000555,23 38.866,10

CAPÍTULOTOTAL 01.04 355.345,36

Euro
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OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS05

UN. DE OBRA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 28)

1.272,0001,00 1.272,00

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 29)

25,00011,69 292,25

UN. DE OBRATOTAL 01.05.01 1.564,25

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS05

UN. DE OBRA BALIZAMIENTO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 27)

249,00083,50 20.791,50

UN. DE OBRATOTAL 01.05.02 20.791,50

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS05

UN. DE OBRA SEÑALIZACIÓN VERTICAL03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 30)

177,750155,92 27.714,78

2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 33)

177,750103,99 18.484,22

3 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 32)

10,000365,90 3.659,00

4 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 31)

177,75023,24 4.130,91

Euro
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UN. DE OBRATOTAL 01.05.03 53.988,91

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 41)

2.840,0001,32 3.748,80

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 40)

5.340,0002,90 15.486,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 48)

16.700,0001,12 18.704,00

CAPÍTULOTOTAL 01.06 37.938,80

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GVZ000VI m2 Formación del Viaducto sobre Rio Manol (P - 50) 7.200,000863,70 6.218.640,00

CAPÍTULOTOTAL 01.07 6.218.640,00

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO ILUMINACIÓN VIARIA Y PEATONAL08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GVZ000E1 m formació enllumenat al portell en trams amb o sense
creuaments de vials a nivell. Inclosos subministrament i
col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries,
canalitzacions en rasa sota voreres, parterres o calçades i p.p.
de connexionat amb ct existents. (P - 49)

4.240,000238,71 1.012.130,40

CAPÍTULOTOTAL 01.08 1.012.130,40

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO ENJARDINAMIENTO DE ROTONDAS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a
25% (P - 39)

9.920,0001,87 18.550,40

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 40)

2.976,0002,90 8.630,40

Euro
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3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 42)

2.976,0002,10 6.249,60

4 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc
i retirada d'escocell i paviments i posterior tapat del escocell (P
- 46)

90,000102,45 9.220,50

5 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització, 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 - 45)

2.480,00010,36 25.692,80

6 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra (P - 47)

2.480,0000,86 2.132,80

7 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim
30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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 - 43)

284,000103,14 29.291,76

8 GR45ZZ01 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner
de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, 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 - 44)

284,000106,91 30.362,44

CAPÍTULOTOTAL 01.09 130.130,70

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS10

UN. DE OBRA PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 52)

1,00095.479,60 95.479,60

2 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra (P - 51)

1,000100.000,00 100.000,00

UN. DE OBRATOTAL 01.10.01 195.479,60

OBRA PRESSUPOST  NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.01

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS10

Euro
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UN. DE OBRA PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPAG001 pa partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per
la realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P
- 0)

1,00056.615,51 56.615,51

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

1,000125.500,00 125.500,00

3 XPA102IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 1,000276.000,00 276.000,00

UN. DE OBRATOTAL 01.10.02 458.115,51

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento N-260 575,140 575,140 C#*D#*E#*F#

2 Avenida Puig Grau 2.794,850 2.794,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.369,990

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pavimento N-260 84,350 84,350 C#*D#*E#*F#

2 Avenida Puig Grau 235,400 235,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 319,750

3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimación 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

4 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 Planta Altura

2 Edificación cercana a la rotonda entre
C-31, GIV-6228 y N-II

3 m2 medidos en cad (2 plantas) 430,000 5,500 2.365,000 C#*D#*E#*F#

4 Edificación en Av. Puig Grau
(edificación industrial)

5 m2 medidos en cad (1 planta) 1.682,000 3,000 5.046,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.411,000

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimación 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 130,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.

Euro
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Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Un. de Obra 01  DESBROCE

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

MEDICIÓN DIRECTA 125.044,200

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Un. de Obra 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 25.562,000

2 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 32.861,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 22.368,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 03  FIRMES Y PAVIMENTOS
Un. de Obra 01  MATERIALES GRANULARES

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 8.875,000 8.875,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 203,420 203,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.892,100

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 0,300 10.650,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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2 Rotondas 1.519,760 5,000 0,300 2.279,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.929,640

3 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 0,300 10.650,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 1.519,760 5,000 0,300 2.279,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.929,640

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 03  FIRMES Y PAVIMENTOS
Un. de Obra 02  AGLOMERADOS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 35.500,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 813,670 813,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 3.550,000 0,060 2,400 10,000 5.112,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 813,670 0,060 2,400 1,000 117,168 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 813,670 0,060 2,400 117,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.697,840

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva Ronda Sud de Figueres 3.550,000 0,110 2,350 10,000 9.176,750 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 Rotonda 3 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 813,670 0,110 2,350 210,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.228,420

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En Bases Bituminosas 10.228,000 0,350 3.579,800 C#*D#*E#*F#

2 En Capa Intermedia 5.697,000 0,430 2.449,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.029,510

5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En Capa de Rodadura 39.568,350 0,030 0,060 71,223 C#*D#*E#*F#

2 En Carril Bici 7.987,500 0,020 0,055 8,786 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,009

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 813,670 5,000 4.068,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 813,670 5,000 4.068,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 10,000 35.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 813,670 5,000 4.068,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39.568,350

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 03  FIRMES Y PAVIMENTOS
Un. de Obra 03  OTRAS ACCIONES

Euro
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1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 7.100,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.790,000

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 7.100,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 138,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.790,000

3 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 Por Rotonda (5 metros longitud) 5,000 4,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal Acera 3.550,000 2,000 1,800 0,150 1.917,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas Acera 138,000 5,000 1,800 0,150 186,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.103,300

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 4,000 14.200,000 C#*D#*E#*F#
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2 Rotondas 138,000 2,000 5,000 1.380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15.580,000

6 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 70 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril Bici Tronco Principal 3.550,000 1,500 2,000 10.650,000 C#*D#*E#*F#

2 Carril Bici Rotondas 138,000 1,500 5,000 1.035,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.685,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal Carril Bici 3.550,000 1,500 2,000 10.650,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 138,000 1,500 5,000 1.035,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.685,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 04  DRENAJE LONGITUDINAL

1 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 7.100,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 138,000 5,000 690,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.790,000

2 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 842,000

3 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 2.708,000

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 250,000

5 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS
Un. de Obra 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal Separación de carriles 3.550,000 0,100 355,000 C#*D#*E#*F#

2 Tronco Principal 3.550,000 0,100 2,000 710,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotondas Separación 138,000 0,100 5,000 69,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotondas 138,000 0,100 2,000 5,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.272,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal antes de Rotondas 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Última rotonda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS
Un. de Obra 02  BALIZAMIENTO

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 5 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 249,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS
Un. de Obra 03  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 Señal P-4 Peligro de Rotonda 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Señal R-1 Ceda el Paso 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Señal R-101 Prohibido el Paso 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Señal R-301 Velocidad máxima 3.550,000 0,002 2,000 14,200 C#*D#*E#*F#

5 Señal R-305 Avance Prohibido 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Señal R-401 Paso Obligado 5,000 4,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 Señal ·-402 Sentido Giratorio Obligado 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 Señal R-502 3.550,000 0,001 3,550 C#*D#*E#*F#

9 Otras señales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 177,750

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

MEDICIÓN DIRECTA 177,750

3 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 177,750

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 06  MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL

1 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes 3.550,000 2,000 2,000 0,200 2.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.840,000

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes 3.550,000 2,000 2,000 0,200 2.840,000 C#*D#*E#*F#

2 Reposición de Caminos 2.500,000 5,000 0,200 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.340,000

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Euro



Nueva Ronda Sud de Figueres.
Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

MEDICIONES Fecha: 07/05/12 Pág.: 9

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taludes 3.550,000 2,000 2,000 14.200,000 C#*D#*E#*F#

2 Reposición de caminos 2.500,000 5,000 0,200 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16.700,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 07  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

1 GVZ000VI m2 Formación del Viaducto sobre Rio Manol

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducto 480,000 15,000 7.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.200,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 08  ILUMINACIÓN VIARIA Y PEATONAL

1 GVZ000E1 m formació enllumenat al portell en trams amb o sense creuaments de vials a nivell. Inclosos subministrament i
col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries, canalitzacions en rasa sota voreres, parterres o
calçades i p.p. de connexionat amb ct existents.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ronda Sud de Figueres 3.550,000 3.550,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 2 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Rotonda 3 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

5 Rotonda 4 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Rotonda 5 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.240,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 09  ENJARDINAMIENTO DE ROTONDAS

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre

2 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,900 6.390,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotondas interior 706,000 5,000 1,000 3.530,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 9.920,000

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,900 0,300 1.917,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 1,000 0,300 1.059,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.976,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,900 0,300 1.917,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 0,300 1.059,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.976,000

4 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior tapat
del escocell

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimación 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

5 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 0,900 2,000 0,250 1.597,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 0,250 882,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.480,000

6 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 0,900 2,000 0,250 1.597,500 C#*D#*E#*F#

2 Rotondas 706,000 5,000 0,250 882,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.480,000

7 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en
C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,040 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 284,000

8 GR45ZZ01 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L,
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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronco Principal 3.550,000 2,000 0,040 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 284,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 10  PARTIDAS ALZADAS
Un. de Obra 01  PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NUEVA RONDA SUD DE FIGUERES.
Capítulo 10  PARTIDAS ALZADAS
Un. de Obra 02  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 XPAG001 pa partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real
Decreto 105/2008

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €50,38h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U010

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

C110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

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

C131U013

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

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

C131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

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

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €10,53m3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

C150AE00

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

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

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €6,02m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU104

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers

B055U010

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

B055U320

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

B055U330

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €75,72m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €59,96m3 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

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €1,81m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
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 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2

B9651U02

 €4,44m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a

B9651U06

 €3,23m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U012

 €84,51m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

B981U006

 €24,67t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U020

 €24,62t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H3U004

 €131,18u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

BBM1U012

 €59,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

BBM2U521

 €291,85m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U451

 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

BBMZU106

 €3,53u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401

 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

BD75U040

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

BD75U060

 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

BDDZU002
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 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €41,60u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

BDKZU003

 €5.904,68u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F,
previst per a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza
general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst pera a comptador standard.
Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

BG000230

 €2.823,28u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa
elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de
polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot
segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària

BG000250

 €1,88m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €3,70m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31460U

 €5,47m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31470U

 €6,97m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31B97U

 €1,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €6,82m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit materialBG3A0100

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €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
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 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,16kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

BR34U001

 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

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

BR3B6000

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

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €70,40u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçada en C mínim 30 L 

BR431008

 €73,99u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm i C
mínim 40 L

BR451006

 €3,75u Subministrament de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç inferior
3/4, en C-3 L

BR4G1002

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €5,03kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

BR4UJJ01

 €0,01u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

BR821001

 €3,82u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de
1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

BR822001

 €0,87u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un
mínim de 2 grapes o piquetes.

BR824001
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 €5,09u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, 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.

DR62002 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,002 23,29000 0,04658/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,075 21,99000 1,64925/R

h Peó x =A0160000 0,150 18,83000 2,82450/R

Subtotal... 4,52033 4,52033

Maquinaria:

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,008 39,24000 0,31392/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,005 45,99000 0,22995/R

Subtotal... 0,54387 0,54387

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,024 1,01000 0,02424

Subtotal... 0,02424 0,02424

COSTE  DIRECTO 5,08844

5,08844COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,34u 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

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,001 23,29000 0,02329/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,084 21,99000 1,84716/R

h Peó x =A0160000 0,650 18,83000 12,23950/R

Subtotal... 14,10995 14,10995

Maquinaria:

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

x =C131U013 0,080 37,17000 2,97360/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,050 39,24000 1,96200/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,090 45,99000 4,13910/R

Subtotal... 9,07470 9,07470

Materiales:
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m3 Aigua x =B0111000 0,150 1,01000 0,15150

Subtotal... 0,15150 0,15150

COSTE  DIRECTO 23,33615

23,33615COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6.199,91u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F,
previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza
general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst per a comptador standard.
Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

FG000230 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst
per a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de
tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general
de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura
i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

x =BG000230 1,000 5.904,68000 5.904,68000

Subtotal... 5.904,68000 5.904,68000

COSTE  DIRECTO 5.904,68000

295,234005,00%DESPESES INDIRECTES

6.199,91400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.964,44u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de
parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general
de protecció i caixa de seccionament, transformadors
de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra
i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra.
Inclou subministrament i col·locació. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.

FG000250 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica des
d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa
general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària

x =BG000250 1,000 2.823,28000 2.823,28000

Subtotal... 2.823,28000 2.823,28000

COSTE  DIRECTO 2.823,28000

141,164005,00%DESPESES INDIRECTES

2.964,44400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1.565,65u Punt de llum simple 9-10 m alçada de 150-250 W H.M.
compost per
Columna:
- Columna d'acer en un sol tram galvanitzat de
diàmetre entre 168 i 180 mm
- Porta de registre
- Placa de base
- Brides de fixació de lluminària en fundició
- Lira en planxa d'acer soldat
- Acabats en galvanitzat d'alta qualitat
- Imprimació adherent anticorrosiva
- Pintura final d'acabat a triar per la D.F.
Fonamentació de dau de formigó amb tots elements
de fixació de la columna a dau, cargols i perns
inclosos.
Cablejat interior inclosos p.a.t. i doble nivel de fluxe.
Luminària:
- Grau de protecció IP-65
- Llumenera de Halurògen Metalics entre 70 a 250 W
(llàmpada segons estudi luminòtecnic inclosa)
- Cos i tapes laterals en fundició d'alumini extuit
- Tancament en vidre atemperat
- Bastidor en alumini d'apertura i tancament manual de
vidre.
- Grup òptic amb reflector monocasc en una sola peça
de planxa d'alumini, tancat en vbidre i accés a
llàmpada amb sistema d'extracció de porta-llàmpades
- Suport per a fixació d'equips d'encesa
- Elements de fixació amb columna amb elements per
l'orientació en qualsevol sentit.

FHM10220 Rend.: 1,000

 €6,66m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

GDG51457 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,010 21,99000 0,21990/R

h Manobre x =A0140000 0,010 18,39000 0,18390/R

Subtotal... 0,40380 0,40380

Materiales:

m3 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

x =B064300C 0,066 59,96000 3,95736

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

x =BG22TK10 1,050 1,88000 1,97400

Subtotal... 5,93136 5,93136

0,006061,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,34122

0,317065,00%DESPESES INDIRECTES

6,65828COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €330,61u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDK2U010 Rend.: 0,500

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 11,64500/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 43,98000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 39,06000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 18,39000 36,78000/R

Subtotal... 131,46500 131,46500

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U010 0,100 50,38000 10,07600/R

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,200 41,30000 16,52000/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,150 51,37000 15,41100/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,225 41,71000 18,76950/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,500 1,95000 1,95000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,250 17,28000 8,64000/R

Subtotal... 71,36650 71,36650

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U320 1,220 75,72000 92,37840

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 10,000 0,43000 4,30000

m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos x =B0D8U001 4,500 1,81000 8,14500

l Desencofrant x =B0DZA000 0,710 2,27000 1,61170

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 4,000 1,40000 5,60000

Subtotal... 112,03510 112,03510

COSTE  DIRECTO 314,86660

15,743335,00%DESPESES INDIRECTES

330,60993COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,50u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12
t, totalment col·locat

GDKZ0004 Rend.: 4,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,150 23,29000 0,87338/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 5,49750/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 4,75750/R

Subtotal... 11,12838 11,12838

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 41,71000 2,08550/R

Subtotal... 2,08550 2,08550
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Materiales:

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,010 89,99000 0,89990

u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa
dúctil, per a una càrrega de 12 t

x =BDKZU003 1,000 41,60000 41,60000

Subtotal... 42,49990 42,49990

COSTE  DIRECTO 55,71378

2,785695,00%DESPESES INDIRECTES

58,49947COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31460V Rend.: 20,830

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,104 23,29000 0,11628/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,05569/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 0,93759/R

Subtotal... 2,10956 2,10956

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =BG31460U 1,000 3,70000 3,70000

Subtotal... 3,70000 3,70000

COSTE  DIRECTO 5,80956

0,290485,00%DESPESES INDIRECTES

6,10004COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,13m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31470V Rend.: 19,230

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,096 23,29000 0,11627/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,14353/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 1,01560/R

Subtotal... 2,27540 2,27540

Materiales:
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m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació

R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =BG31470U 1,000 5,47000 5,47000

Subtotal... 5,47000 5,47000

COSTE  DIRECTO 7,74540

0,387275,00%DESPESES INDIRECTES

8,13267COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,32m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x35/16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31B97V Rend.: 15,390

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,108 23,29000 0,16344/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,42885/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 1,26901/R

Subtotal... 2,86130 2,86130

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

x =BG31B97U 1,000 6,97000 6,97000

Subtotal... 6,97000 6,97000

COSTE  DIRECTO 9,83130

0,491575,00%DESPESES INDIRECTES

10,32287COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,16m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,067 23,29000 0,23395/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,667 21,99000 2,19900/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 2,92804/R

Subtotal... 5,36099 5,36099

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 x =BG38U035 1,000 1,31000 1,31000

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 0,448 0,33000 0,14784

Subtotal... 1,45784 1,45784
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COSTE  DIRECTO 6,81883

0,340945,00%DESPESES INDIRECTES

7,15977COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,68m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs
transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

GG3A0100 Rend.: 4,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,020 23,29000 0,11645/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,220 21,99000 1,20945/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 6,20840 6,20840

Materiales:

m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material x =BG3A0100 1,000 6,82000 6,82000

Subtotal... 6,82000 6,82000

COSTE  DIRECTO 13,02840

0,651425,00%DESPESES INDIRECTES

13,67982COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,27m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador
especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament

G214U010 Rend.: 20,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,09950/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 2,85450/R

Subtotal... 3,95400 3,95400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 3,63350/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 1,000 66,65000 3,33250/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 2,56850/R

m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6
m3 de capacitat

x =C150AE00 0,100 10,53000 0,05265/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,75000 0,04688/R

Subtotal... 9,63403 9,63403

COSTE  DIRECTO 13,58803

0,679405,00%DESPESES INDIRECTES



Nueva Ronda Sud de Figueres.

Desde el PK 380+240 de la carretera C-31 hasta la estación de Figueres del tren de alta velocidad.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 16Fecha: 07/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

14,26743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,22181/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,90619/R

Subtotal... 1,12800 1,12800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 56,43000 2,68714/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 66,65000 0,31738/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 41,01000 0,39057/R

Subtotal... 3,39509 3,39509

COSTE  DIRECTO 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,80m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,38817/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 1,83250/R

Subtotal... 2,22067 2,22067

Maquinaria:

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U075 1,000 16,76000 1,39667/R

Subtotal... 1,39667 1,39667

COSTE  DIRECTO 3,61734

0,180875,00%DESPESES INDIRECTES

3,79821COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,46m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part
proporcional de suports

G21B1004 Rend.: 33,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,14115/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,66636/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,15333/R

Subtotal... 1,96084 1,96084

Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,500 64,74000 0,98091/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 1,000 39,24000 1,18909/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,75000 0,11364/R

Subtotal... 2,28364 2,28364

COSTE  DIRECTO 4,24448

0,212225,00%DESPESES INDIRECTES

4,45670COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,70u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 4,39800/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 7,35600/R

Subtotal... 12,68560 12,68560

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 9,41000/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 10,27400/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 1,000 48,44000 9,68800/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 1,000 2,55000 0,51000/R

Subtotal... 29,88200 29,88200

COSTE  DIRECTO 42,56760

2,128385,00%DESPESES INDIRECTES

44,69598COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,06381/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,26068/R

Subtotal... 0,32449 0,32449

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,73370/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,40740/R

Subtotal... 2,14110 2,14110

COSTE  DIRECTO 2,46559

0,123285,00%DESPESES INDIRECTES

2,58887COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,04m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G221U115 Rend.: 121,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,330 23,29000 0,06352/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,15727/R

Subtotal... 0,22079 0,22079

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 72,67000 0,60058/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 1,000 147,68000 1,22050/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) x =C131U063 0,500 159,66000 0,65975/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 3,000 84,45000 2,09380/R

Subtotal... 4,57463 4,57463

COSTE  DIRECTO 4,79542

0,239775,00%DESPESES INDIRECTES

5,03519COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 23,29000 0,02697/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 19,03000 0,11207/R

Subtotal... 0,13904 0,13904
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Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 71,04000 0,41835/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,17137/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 68,66000 0,40433/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,11582/R

Subtotal... 1,10987 1,10987

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

Subtotal... 0,05050 0,05050

COSTE  DIRECTO 1,29941

0,064975,00%DESPESES INDIRECTES

1,36438COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,15m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227U120 Rend.: 149,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,255 23,29000 0,03986/R

h Manobre x =A0140000 1,005 18,39000 0,12404/R

Subtotal... 0,16390 0,16390

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,005 71,04000 0,47916/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 59,20000 0,19667/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,005 68,66000 0,46311/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 40,01000 0,13292/R

Subtotal... 1,27186 1,27186

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a
l'obra

x =B03DU104 1,200 6,02000 7,22400

Subtotal... 7,27450 7,27450

COSTE  DIRECTO 8,71026

0,435515,00%DESPESES INDIRECTES

9,14577COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €13,16m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G227UA05 Rend.: 81,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07188/R

h Manobre especialista x =A0150000 5,000 19,03000 1,17469/R

Subtotal... 1,24657 1,24657

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 71,04000 0,87704/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,500 59,20000 0,36543/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,76346/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,28389/R

Subtotal... 2,28982 2,28982

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

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

x =B051U022 0,096 93,18000 8,94528

Subtotal... 8,99578 8,99578

COSTE  DIRECTO 12,53217

0,626615,00%DESPESES INDIRECTES

13,15878COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,34m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G22DU020 Rend.: 695,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,01676/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,09492/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 19,03000 0,08214/R

Subtotal... 0,19382 0,19382

Maquinaria:

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,200 66,65000 0,01918/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,200 58,54000 0,01685/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 0,200 71,04000 0,02044/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 41,01000 0,05901/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 3,000 2,55000 0,01101/R
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Subtotal... 0,12649 0,12649

COSTE  DIRECTO 0,32031

0,016025,00%DESPESES INDIRECTES

0,33633COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,93m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 25,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,93160/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 1,75920/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 19,53000 1,56240/R

h Manobre x =A0140000 2,000 18,39000 1,47120/R

Subtotal... 5,72440 5,72440

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,95000 0,18720/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 101,07000 2,42568/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 17,28000 0,82944/R

Subtotal... 3,44232 3,44232

Materiales:

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

x =B060U310 1,050 72,84000 76,48200

Subtotal... 76,48200 76,48200

COSTE  DIRECTO 85,64872

4,282445,00%DESPESES INDIRECTES

89,93116COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 23,29000 0,08318/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,13593/R

Subtotal... 0,21911 0,21911

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 59,20000 0,42286/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 61,84000 0,44171/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 45,99000 0,16425/R

Subtotal... 1,02882 1,02882
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Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 1,200 15,58000 18,69600

Subtotal... 18,74650 18,74650

COSTE  DIRECTO 19,99443

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,33m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,62946/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 2,37730/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 2,98216/R

Subtotal... 5,98892 5,98892

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 0,27905/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 51,37000 0,34709/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,05270/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,18514/R

Subtotal... 0,86398 0,86398

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,042 68,25000 2,86650

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,014 88,90000 1,24460

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 x =B9651U02 1,050 2,47000 2,59350

Subtotal... 7,75000 7,75000

COSTE  DIRECTO 14,60290

0,730155,00%DESPESES INDIRECTES

15,33305COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €23,99m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650006 Rend.: 24,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,97042/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 3,66500/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 4,59750/R

Subtotal... 9,23292 9,23292

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,250 41,30000 0,43021/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 51,37000 0,53510/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 0,08125/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 6,85000 0,28542/R

Subtotal... 1,33198 1,33198

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,069 68,25000 4,70925

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,021 88,90000 1,86690

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,43000 0,86000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 2,27000 0,04540

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,40000 0,14000

m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie
1a

x =B9651U06 1,050 4,44000 4,66200

Subtotal... 12,28355 12,28355

COSTE  DIRECTO 22,84845

1,142425,00%DESPESES INDIRECTES

23,99087COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,32m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G974U012 Rend.: 66,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,35288/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 1,33273/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 1,67182/R

Subtotal... 3,35743 3,35743

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,450 41,30000 0,28159/R
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h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,450 51,37000 0,35025/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 0,15799/R

Subtotal... 0,78983 0,78983

Materiales:

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 x =B051U012 0,001 80,56000 0,08056

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,060 68,25000 4,09500

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,005 88,90000 0,44450

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,000 0,43000 0,43000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,010 2,27000 0,02270

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,050 1,40000 0,07000

m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i
8 cm de gruix

x =B974U012 1,050 3,23000 3,39150

Subtotal... 8,53426 8,53426

COSTE  DIRECTO 12,68152

0,634085,00%DESPESES INDIRECTES

13,31560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €159,43m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

G981U006 Rend.: 5,150P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 4,52233/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 21,99000 17,07961/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,39000 21,42524/R

Subtotal... 43,02718 43,02718

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,350 41,30000 2,80680/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,350 39,24000 2,66680/R

Subtotal... 5,47360 5,47360

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,229 68,25000 15,62925

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,036 88,90000 3,20040

m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes
flamejades

x =B981U006 1,000 84,51000 84,51000

Subtotal... 103,33965 103,33965
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COSTE  DIRECTO 151,84043

7,592025,00%DESPESES INDIRECTES

159,43245COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,48t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U020 1,000 24,67000 24,67000

Subtotal... 24,67000 24,67000

COSTE  DIRECTO 31,88442

1,594225,00%DESPESES INDIRECTES

33,47864COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,19090/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,36049/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,62393/R

Subtotal... 1,17532 1,17532

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 4,44787/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,47484/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,54246/R
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h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,57393/R

Subtotal... 6,03910 6,03910

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U120 1,000 24,62000 24,62000

Subtotal... 24,62000 24,62000

COSTE  DIRECTO 31,83442

1,591725,00%DESPESES INDIRECTES

33,42614COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,43m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,01370/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,02587/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,04478/R

Subtotal... 0,08435 0,08435

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 0,31920/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,03408/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,03893/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,04119/R

Subtotal... 0,43340 0,43340

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H3U004 0,060 29,94000 1,79640

Subtotal... 1,79640 1,79640

COSTE  DIRECTO 2,31415

0,115715,00%DESPESES INDIRECTES

2,42986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,84m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

G9H3U270 Rend.: 1.450,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,01606/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 0,03033/R
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h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,03000 0,05250/R

Subtotal... 0,09889 0,09889

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 7,000 77,52000 0,37423/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 1,000 57,93000 0,03995/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 1,000 66,18000 0,04564/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 1,000 70,02000 0,04829/R

Subtotal... 0,50811 0,50811

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H3U004 0,070 29,94000 2,09580

Subtotal... 2,09580 2,09580

COSTE  DIRECTO 2,70280

0,135145,00%DESPESES INDIRECTES

2,83794COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 378,74000 378,74000

Subtotal... 378,74000 378,74000

COSTE  DIRECTO 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €605,80t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers x =B055U010 1,000 576,95000 576,95000

Subtotal... 576,95000 576,95000

COSTE  DIRECTO 576,95000

28,847505,00%DESPESES INDIRECTES

605,79750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03665/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,03172/R

Subtotal... 0,06837 0,06837

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,05117/R

Subtotal... 0,05117 0,05117

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,49200 0,49200

COSTE  DIRECTO 0,61154

0,030585,00%DESPESES INDIRECTES

0,64212COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

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

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03141/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02719/R

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

x =B055U320 0,600 0,35000 0,21000

Subtotal... 0,21000 0,21000

COSTE  DIRECTO 0,37117

0,018565,00%DESPESES INDIRECTES

0,38973COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

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

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 0,03141/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 0,02719/R

Subtotal... 0,05860 0,05860

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 30,70000 0,04386/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 41,10000 0,05871/R

Subtotal... 0,10257 0,10257

Materiales:

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

x =B055U330 0,500 0,56000 0,28000

Subtotal... 0,28000 0,28000

COSTE  DIRECTO 0,44117

0,022065,00%DESPESES INDIRECTES

0,46323COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,50m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

GB2AU521 Rend.: 8,750P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 2,66171/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 5,02629/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 4,34971/R

Subtotal... 12,03771 12,03771

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 41,71000 2,38343/R

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,89257/R

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics x =C1B0AU05 1,000 30,40000 3,47429/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,19000 0,36457/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 1,000 5,38000 0,61486/R

Subtotal... 7,72972 7,72972

Materiales:

m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

x =BBM2U521 1,000 59,76000 59,76000

Subtotal... 59,76000 59,76000
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COSTE  DIRECTO 79,52743

3,976375,00%DESPESES INDIRECTES

83,50380COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,00m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 0,03697/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 0,10471/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 0,06041/R

Subtotal... 0,20209 0,20209

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,01240/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 1,000 43,46000 0,06898/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 1,000 39,74000 0,06308/R

Subtotal... 0,14446 0,14446

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 0,300 1,84000 0,55200

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,91000 0,05460

Subtotal... 0,60660 0,60660

COSTE  DIRECTO 0,95315

0,047665,00%DESPESES INDIRECTES

1,00081COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 21,99000 3,29850/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 1,90300/R

Subtotal... 6,36600 6,36600

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,81000 0,39050/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 37,92000 1,89600/R
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Subtotal... 2,28650 2,28650

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,900 2,27000 2,04300

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,91000 0,43680

Subtotal... 2,47980 2,47980

COSTE  DIRECTO 11,13230

0,556625,00%DESPESES INDIRECTES

11,68892COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €155,92u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

GBB1U012 Rend.: 3,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 7,33000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 6,51000/R

Subtotal... 13,84000 13,84000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 3,47583/R

Subtotal... 3,47583 3,47583

Materiales:

u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

x =BBM1U012 1,000 131,18000 131,18000

Subtotal... 131,18000 131,18000

COSTE  DIRECTO 148,49583

7,424795,00%DESPESES INDIRECTES

155,92062COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,24m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

GBB1U933 Rend.: 4,500P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 4,88667/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 4,34000/R

Subtotal... 9,22667 9,22667
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Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 2,31722/R

Subtotal... 2,31722 2,31722

Materiales:

u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit x =BBMZU401 3,000 3,53000 10,59000

Subtotal... 10,59000 10,59000

COSTE  DIRECTO 22,13389

1,106695,00%DESPESES INDIRECTES

23,24058COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €365,90m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB5U651 Rend.: 1,500P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 14,66000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 13,02000/R

Subtotal... 27,68000 27,68000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 6,95167/R

Subtotal... 6,95167 6,95167

Materiales:

m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

x =BBM5U451 1,000 291,85000 291,85000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 31,420 0,70000 21,99400

Subtotal... 313,84400 313,84400

COSTE  DIRECTO 348,47567

17,423785,00%DESPESES INDIRECTES

365,89945COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,99u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 8,79600/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 7,61200/R

Subtotal... 16,40800 16,40800

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,250 47,05000 4,70500/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,200 41,71000 3,33680/R

Subtotal... 8,04180 8,04180

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,140 68,25000 9,55500

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

x =BBMZU106 3,500 18,58000 65,03000

Subtotal... 74,58500 74,58500

COSTE  DIRECTO 99,03480

4,951745,00%DESPESES INDIRECTES

103,98654COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,99m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

GD56U020 Rend.: 22,500P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,20702/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,001 19,03000 0,84662/R

Subtotal... 1,05364 1,05364

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,200 56,43000 0,50160/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,801 47,05000 1,67498/R

h Motoanivelladora de 125 hp x =C133U001 0,251 55,14000 0,61512/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,499 41,01000 0,90951/R

Subtotal... 3,70121 3,70121

COSTE  DIRECTO 4,75485

0,237745,00%DESPESES INDIRECTES

4,99259COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €290,15u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 5,82250/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 54,97500/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,03000 23,78750/R

Subtotal... 84,58500 84,58500

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 13,03438/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,000 1,95000 4,87500/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 17,28000 21,60000/R

Subtotal... 39,50938 39,50938

Materiales:

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

x =B060U310 1,050 72,84000 76,48200

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,020 89,99000 1,79980

kg Clau acer x =B0A3UC10 0,350 1,21000 0,42350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 4,400 0,43000 1,89200

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,200 1,26000 2,77200

u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de
ruptura

x =BD5ZUC01 1,000 68,87000 68,87000

Subtotal... 152,23930 152,23930

COSTE  DIRECTO 276,33368

13,816685,00%DESPESES INDIRECTES

290,15036COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,37m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U010 Rend.: 16,500P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,350 23,29000 0,49403/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,390 21,99000 1,85249/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,780 19,03000 3,20627/R

Subtotal... 5,55279 5,55279

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 2,52788/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,800 1,95000 0,09455/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,400 17,28000 0,41891/R
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Subtotal... 3,04134 3,04134

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,350 68,25000 23,88750

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,003 89,99000 0,26997

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm x =BD75U040 1,050 9,05000 9,50250

Subtotal... 33,65997 33,65997

COSTE  DIRECTO 42,25410

2,112715,00%DESPESES INDIRECTES

44,36681COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €100,85m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U050 Rend.: 10,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,380 23,29000 0,88502/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,550 21,99000 3,40845/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,100 19,03000 5,89930/R

Subtotal... 10,19277 10,19277

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 41,71000 4,17100/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,100 1,95000 0,21450/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,550 17,28000 0,95040/R

Subtotal... 5,33590 5,33590

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,878 68,25000 59,92350

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,006 89,99000 0,53994

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm x =BD75U060 1,050 19,10000 20,05500

Subtotal... 80,51844 80,51844

COSTE  DIRECTO 96,04711

4,802365,00%DESPESES INDIRECTES

100,84947COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €555,23u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 7,76333/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 21,99000 58,64000/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,03000 50,74667/R

Subtotal... 117,15000 117,15000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 13,90333/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,95000 2,60000/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 17,28000 23,04000/R

Subtotal... 39,54333 39,54333

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,160 68,25000 79,17000

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,050 89,99000 4,49950

u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U004 1,000 74,42000 74,42000

u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària

x =BDD1U024 1,000 76,74000 76,74000

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

x =BDDZU002 1,000 113,39000 113,39000

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

x =BDDZU010 4,000 5,97000 23,88000

Subtotal... 372,09950 372,09950

COSTE  DIRECTO 528,79283

26,439645,00%DESPESES INDIRECTES

555,23247COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,87m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

GR2B1101 Rend.: 15,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,31053/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 1,46600/R

Subtotal... 1,77653 1,77653

COSTE  DIRECTO 1,77653

0,088835,00%DESPESES INDIRECTES
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1,86536COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,07153/R

h Peó x =A0160000 1,000 18,83000 0,23133/R

Subtotal... 0,30286 0,30286

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 1,000 47,05000 0,57801/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,000 51,37000 1,26216/R

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 0,62088/R

Subtotal... 2,46105 2,46105

COSTE  DIRECTO 2,76391

0,138205,00%DESPESES INDIRECTES

2,90211COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,32m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

GR3PU020 Rend.: 118,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,04934/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,18636/R

Subtotal... 0,23570 0,23570

Maquinaria:

h Tractor amb equip per a tractament del subsòl x =CR22U001 1,000 50,54000 0,42831/R

Subtotal... 0,42831 0,42831

Materiales:

kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics

x =BR34U001 2,500 0,16000 0,40000

kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble x =BR3AU001 0,500 0,39000 0,19500

Subtotal... 0,59500 0,59500

COSTE  DIRECTO 1,25901

0,062955,00%DESPESES INDIRECTES

1,32196COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

GR3PU060 Rend.: 118,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 23,29000 0,04934/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,18636/R

Subtotal... 0,23570 0,23570

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 1,000 53,56000 0,45390/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 0,43534/R

Subtotal... 0,88924 0,88924

Materiales:

t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost x =BR34U003 0,030 3,13000 0,09390

kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble x =BR3AU001 2,000 0,39000 0,78000

Subtotal... 0,87390 0,87390

COSTE  DIRECTO 1,99884

0,099945,00%DESPESES INDIRECTES

2,09878COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,14u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp
de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm),
en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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

GR431008 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 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

x =BR345001 0,008 28,14000 0,22512

l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica x =BR34J001 0,040 6,89000 0,27560

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

x =BR3B6U00 0,200 0,86000 0,17200

u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 30 L 

x =BR431008 1,000 70,40000 70,40000

u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

x =BR822001 1,000 3,82000 3,82000

u 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.

x =DR63001 1,000 23,33615 23,33615

Subtotal... 98,22887 98,22887
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COSTE  DIRECTO 98,22887

4,911445,00%DESPESES INDIRECTES

103,14031COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,91u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus
Magraner de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim
40 L, 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

GR45ZZ01 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 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

x =BR345001 0,008 28,14000 0,22512

l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica x =BR34J001 0,040 6,89000 0,27560

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

x =BR3B6U00 0,200 0,86000 0,17200

u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de perímetre de tronc 12/14 cm i C mínim 40 L

x =BR451006 1,000 73,99000 73,99000

u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

x =BR822001 1,000 3,82000 3,82000

u 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.

x =DR63001 1,000 23,33615 23,33615

Subtotal... 101,81887 101,81887

COSTE  DIRECTO 101,81887

5,090945,00%DESPESES INDIRECTES

106,90981COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,36u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, 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

GR6BU102 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 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

x =BR345001 0,003 28,14000 0,08442

l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica x =BR34J001 0,003 6,89000 0,02067

kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR x =BR3B6000 0,050 0,86000 0,04300

u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L

x =BR4G1002 1,000 3,75000 3,75000

u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra

x =BR821001 1,000 0,01000 0,01000

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

x =BR824001 1,000 0,87000 0,87000

u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, 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.

x =DR62002 1,000 5,08844 5,08844

Subtotal... 9,86653 9,86653

COSTE  DIRECTO 9,86653

0,493335,00%DESPESES INDIRECTES

10,35986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,45u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb
l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i posterior
tapat del escocell

GR6PU001 Rend.: 1,000P- 46

 €0,86m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la
recepció de l'obra

GR710001 Rend.: 190,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 23,29000 0,02452/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,99000 0,11574/R

h Peó x =A0160000 3,000 18,83000 0,29732/R

Subtotal... 0,43758 0,43758

Maquinaria:

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 1,000 40,01000 0,21058/R

Subtotal... 0,21058 0,21058

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,01000 0,01818

kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

x =BR4UJJ01 0,030 5,03000 0,15090

Subtotal... 0,16908 0,16908
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 0,81724

0,040865,00%DESPESES INDIRECTES

0,85810COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,400 23,29000 0,04235/R

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 2,000 21,99000 0,19991/R

Subtotal... 0,24226 0,24226

Maquinaria:

h Hidrosembradora muntada sobre camió x =CR71U010 1,000 36,09000 0,16405/R

Subtotal... 0,16405 0,16405

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,018 1,01000 0,01818

kg Bioactivador microbià x =BR34J000 0,020 6,62000 0,13240

kg Estabilitzant sintètic de base acrílica x =BR361100 0,032 8,03000 0,25696

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

x =BR3B6U00 0,020 0,86000 0,01720

kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta x =BR3PAN00 0,160 0,83000 0,13280

kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

x =BR4UJJ00 0,030 3,53000 0,10590

Subtotal... 0,66344 0,66344

COSTE  DIRECTO 1,06975

0,053495,00%DESPESES INDIRECTES

1,12324COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €238,71m formació enllumenat al portell en trams amb o sense
creuaments de vials a nivell. Inclosos subministrament
i col.locació de cablejats, connexions, columnes,
lluminàries, canalitzacions en rasa sota voreres,
parterres o calçades i p.p. de connexionat amb ct
existents.

GVZ000E1 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst

fins a 6 sortides. Amb capacitat per l'estabilitzador-reductor de
tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'armari, caiza general
de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura
i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

x =FG000230 0,0075 5.904,68000 44,28510

u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins
armari de polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode
de terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària.

x =FG000250 0,0075 2.823,28000 21,17460

u Punt de llum simple 9-10 m alçada de 150-250 W H.M. compost
per
Columna:
- Columna d'acer en un sol tram galvanitzat de diàmetre entre
168 i 180 mm
- Porta de registre
- Placa de base
- Brides de fixació de lluminària en fundició
- Lira en planxa d'acer soldat
- Acabats en galvanitzat d'alta qualitat
- Imprimació adherent anticorrosiva
- Pintura final d'acabat a triar per la D.F.
Fonamentació de dau de formigó amb tots elements de fixació
de la columna a dau, cargols i perns inclosos.
Cablejat interior inclosos p.a.t. i doble nivel de fluxe.
Luminària:
- Grau de protecció IP-65
- Llumenera de Halurògen Metalics entre 70 a 250 W (llàmpada
segons estudi luminòtecnic inclosa)
- Cos i tapes laterals en fundició d'alumini extuit
- Tancament en vidre atemperat
- Bastidor en alumini d'apertura i tancament manual de vidre.
- Grup òptic amb reflector monocasc en una sola peça de planxa
d'alumini, tancat en vbidre i accés a llàmpada amb sistema
d'extracció de porta-llàmpades
- Suport per a fixació d'equips d'encesa
- Elements de fixació amb columna amb elements per
l'orientació en qualsevol sentit.

x =FHM10220 0,060 1.491,09524 89,46571

m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

x =GDG51457 2,000 6,34122 12,68244

u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

x =GDK2U010 0,060 314,86660 18,89200

u Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

x =GDKZ0004 0,060 55,71378 3,34283

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =GG31460V 2,100 5,80956 12,20008

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =GG31470V 1,050 7,74540 8,13267

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x35/16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

x =GG31B97V 0,210 9,83130 2,06457
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat

superficialment, inclòs material auxiliar necessari
x =GG3809U2 2,100 6,81883 14,31954

m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i part proporcional d'accessoris

x =GG3A0100 0,060 13,02840 0,78170

Subtotal... 227,34124 227,34124

COSTE  DIRECTO 227,34124

11,367065,00%DESPESES INDIRECTES

238,70830COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €863,70m2 Formación del Viaducto sobre Rio ManolGVZ000VI Rend.: 1,000P- 50

 €100.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 51

 €95.479,60pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 52
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €276.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPA102IM

 €125.500,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC

 €56.615,51pa partida alçada a justificar per la gestió de residus
generats per la realització de les obres, segons el Real
Decreto 105/2008

XPAG001
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 €14,27m3G214U010 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació
dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament

P- 1

(CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €3,80mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 3
(TRES EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €4,46mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

P- 4

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €44,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,04m3G221U115 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

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

P- 8

(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €9,15m3G227U120 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €13,16m3G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €0,34m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 11

(CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €89,93m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 12
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 13
(VEINTE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €15,33mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 14

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €23,99mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

P- 15

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €13,32mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 16

(TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €159,43mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 17

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 18

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 19

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €2,43m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 20

(DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €2,84m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 21

(DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 22
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €605,80tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 23
(SEISCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 24
(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 25
(CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 26
(CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €83,50mGB2AU521 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 27

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €1,00mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 28

(UN EUROS)

 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 29

(ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €155,92uGBB1U012 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 30

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
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 €23,24m2GBB1U933 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

P- 31

(VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €365,90m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 32

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €103,99uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 33

(CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €4,99mGD56U020 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 34

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €290,15uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb
tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 35

(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €44,37mGD75U010 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 36

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €100,85mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 37

(CIEN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €555,23uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 38

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €1,87m2GR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

P- 39

(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

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

P- 40

(DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €1,32m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 41
(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

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

P- 42

(DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €103,14uGR431008 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12
cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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- 43

(CIENTO TRES EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
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 €106,91uGR45ZZ01 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner de perímetre de tronc 12/14 cm en C
mínim 40 L, 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- 44

(CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €10,36uGR6BU102 Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, 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- 45

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €102,45uGR6PU001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i
posterior tapat del escocell

P- 46

(CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,86m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

P- 47

(CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

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

P- 48

(UN EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €238,71mGVZ000E1 formació enllumenat al portell en trams amb o sense creuaments de vials a nivell. Inclosos
subministrament i col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries, canalitzacions en rasa
sota voreres, parterres o calçades i p.p. de connexionat amb ct existents.

P- 49

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €863,70m2GVZ000VI Formación del Viaducto sobre Rio ManolP- 50
(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €100.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 51

(CIEN MIL EUROS)

 €95.479,60paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 52
(NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS)
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Barcelona, Mayo de 2012

Adrian Läufer Nicolás.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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P-1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

14,27 €

Otros conceptos 14,27000 €

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

4,75 €

Otros conceptos 4,75000 €

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,80 €

Otros conceptos 3,80000 €

P-4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

4,46 €

Otros conceptos 4,46000 €

P-5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,70 €

Otros conceptos 44,70000 €

P-6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,59 €

Otros conceptos 2,59000 €

P-7 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,04 €

Otros conceptos 5,04000 €

P-8 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,36 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,30950 €

P-9 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,15 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,22400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,87550 €

P-10 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

13,16 €
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B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,94528 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,16422 €

P-11 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,34 €

Otros conceptos 0,34000 €

P-12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

Otros conceptos 13,44800 €

P-13 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 2,24350 €

P-14 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

15,33 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,24460 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,86650 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,59350 €

Otros conceptos 7,58000 €

P-15 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

23,99 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

Otros conceptos 11,70645 €

P-16 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

13,32 €
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44450 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,39150 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

Otros conceptos 4,78574 €

P-17 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

159,43 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 15,62925 €

Otros conceptos 56,09035 €

P-18 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,48 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 24,67000 €

Otros conceptos 8,81000 €

P-19 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,43 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 24,62000 €

Otros conceptos 8,81000 €

P-20 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,43 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 1,79640 €

Otros conceptos 0,63360 €

P-21 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

2,84 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 2,09580 €

Otros conceptos 0,74420 €

P-22 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Otros conceptos 18,94000 €

P-23 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 605,80 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 576,95000 €

Otros conceptos 28,85000 €
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P-24 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,14800 €

P-25 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €

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

Otros conceptos 0,18000 €

P-26 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €

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

Otros conceptos 0,18000 €

P-27 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

83,50 €

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues t 59,76000 €

Otros conceptos 23,74000 €

P-28 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,00 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

Otros conceptos 0,39340 €

P-29 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,69 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

Otros conceptos 9,21020 €

P-30 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

155,92 €

BBM1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos 131,18000 €

Otros conceptos 24,74000 €

P-31 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni
el suport, totalment col·locada

23,24 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 10,59000 €

Otros conceptos 12,65000 €
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P-32 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

365,90 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €

BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direc 291,85000 €

Otros conceptos 52,05600 €

P-33 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

103,99 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 65,03000 €

Otros conceptos 29,40500 €

P-34 GD56U020 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

4,99 €

Otros conceptos 4,99000 €

P-35 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

290,15 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

Otros conceptos 137,91070 €

P-36 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

44,37 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 23,88750 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

Otros conceptos 10,71003 €

P-37 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

100,85 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 59,92350 €

Otros conceptos 20,33156 €

P-38 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

555,23 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 74,42000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 79,17000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,49950 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 76,74000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €

Otros conceptos 183,13050 €

P-39 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%

1,87 €

Otros conceptos 1,87000 €

P-40 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,90 €

Otros conceptos 2,90000 €

P-41 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob 1,32 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,19500 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

Otros conceptos 0,72500 €

P-42 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,10 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

Otros conceptos 1,22610 €

P-43 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de
tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 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

103,14 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,82000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
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BR431008 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçada en C mínim 30 L 70,40000 €

Otros conceptos 28,24728 €

P-44 GR45ZZ01 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Magraner de perímetre de tronc 12/14
cm en C mínim 40 L, 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

106,91 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 3,82000 €

BR451006 u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 73,99000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €

Otros conceptos 28,42728 €

P-45 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
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

10,36 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08442 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,87000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 3,75000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04300 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02067 €

Otros conceptos 5,58191 €

P-46 GR6PU001 u Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i
paviments i posterior tapat del escocell

102,45 €

Sin descomposición 102,45000 €

P-47 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

0,86 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,15090 €
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Otros conceptos 0,69092 €

P-48 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,12 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

Otros conceptos 0,45656 €

P-49 GVZ000E1 m formació enllumenat al portell en trams amb o sense creuaments de vials a nivell. Inclosos
subministrament i col.locació de cablejats, connexions, columnes, lluminàries, canalitzacions
en rasa sota voreres, parterres o calçades i p.p. de connexionat amb ct existents.

238,71 €

Otros conceptos 238,71000 €

P-50 GVZ000VI m2 Formación del Viaducto sobre Rio Manol 863,70 €

Sin descomposición 863,70000 €

P-51 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

100.000,00 €

Sin descomposición 100.000,00000 €

P-52 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 95.479,60 €

Sin descomposición 95.479,60000 €

Barcelona, Mayo de 2012

Adrian Läufer Nicolás.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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NIVEL 3: UN. DE OBRA Importe

Un. de Obra 01.02.01 DESBROCE 42.515,03
Un. de Obra 01.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 258.316,88

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRASCapítulo 300.831,91

Un. de Obra 01.03.01 MATERIALES GRANULARES 496.095,45
Un. de Obra 01.03.02 AGLOMERADOS BITUMINOSOS 3.134.092,68
Un. de Obra 01.03.03 OTRAS ACCIONES 773.139,57

01.03 FIRMES Y PAVIMENTOSCapítulo 4.403.327,70

Un. de Obra 01.05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.564,25
Un. de Obra 01.05.02 BALIZAMIENTO 20.791,50
Un. de Obra 01.05.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 53.988,91

01.05 SEÑALIZACIÓN Y BARRERASCapítulo 76.344,66

Un. de Obra 01.10.01 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO 195.479,60
Un. de Obra 01.10.02 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 458.115,51

01.10 PARTIDAS ALZADASCapítulo 653.595,11

5.434.099,38

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 129.457,47
Capítulo 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 300.831,91
Capítulo 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 4.403.327,70
Capítulo 01.04 DRENAJE LONGITUDINAL 355.345,36
Capítulo 01.05 SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS 76.344,66
Capítulo 01.06 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 37.938,80
Capítulo 01.07 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 6.218.640,00
Capítulo 01.08 ILUMINACIÓN VIARIA Y PEATONAL 1.012.130,40
Capítulo 01.09 ENJARDINAMIENTO DE ROTONDAS 130.130,70
Capítulo 01.10 PARTIDAS ALZADAS 653.595,11

01 Pressupost  Nueva Ronda Sud de Figueres.Obra 13.317.742,11

13.317.742,11

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Nueva Ronda Sud de Figueres. 13.317.742,11
13.317.742,11

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 13.317.742,11

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 13.317.742,11................................................... 1.731.306,47

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 13.317.742,11.................................................. 799.064,53

Subtotal 15.848.113,11

18,00 % IVA SOBRE 15.848.113,11.................................................................................... 2.852.660,36

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 18.700.773,47

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS  MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS )

Barcelona, Mayo de 2012

Adrian Läufer Nicolás.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.


