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AMIDAMENTS  



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 02  TREBALLS PREVIS

1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport a

l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 73,740 73,740 C#*D#*E#*F#

2 7,780 7,780 C#*D#*E#*F#

3 134,520 134,520 C#*D#*E#*F#

4 48,580 48,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,620

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

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

utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 2.573,400 2.573,400 C#*D#*E#*F#

2 3.253,500 3.253,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.826,900

2 G221U116 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

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

1 88.663,900 88.663,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88.663,900

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

Prescripcions Tècniques

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

1 10.322,200 10.322,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.322,200

4 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,

definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 37.611,731 37.611,731 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro

VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 37.611,731

5 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

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

1 48.586,400 48.586,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48.586,400

6 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

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

1 30 cm de gruix 4.506,000 4.506,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.506,000

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS

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

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

1 2.941,000 2.941,000 C#*D#*E#*F#

2 1.127,000 1.127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.068,000

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

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

1 3.560,400 3.560,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.560,400

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

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

1 229,250 229,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,250

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

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 3

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

1 76,280 76,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,280

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 15.026,250 15.026,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.026,250

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

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

1 3.489,100 3.489,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.489,100

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

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

1 30.053,120 30.053,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.053,120

8 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa

ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat

sobrant

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

1 15.026,250 15.026,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.026,250

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 05  ESTRUCTURES

1 G401 m2 Execució d'una estructura en viaducte en una carretera de dos carrils.

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

1 PONT SUD 608,520 608,520 C#*D#*E#*F#

2 PONT NORD 379,327 379,327 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 987,847

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 06  DRENATGE

Euro

VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 4

1 G22U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part

proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 ODT1 43,569 43,569 C#*D#*E#*F#

2 ODT2 44,315 44,315 C#*D#*E#*F#

3 ODT3 32,990 32,990 C#*D#*E#*F#

4 ODT4 59,370 59,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,244

2 G3U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil

teòric segons plànols

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

1 ODT1 8,544 8,544 C#*D#*E#*F#

2 ODT2 7,752 7,752 C#*D#*E#*F#

3 ODT3 7,917 7,917 C#*D#*E#*F#

4 ODT4 14,240 14,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,453

3 G3U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,

inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 ODT1 38,850 38,850 C#*D#*E#*F#

2 ODT2 39,300 39,300 C#*D#*E#*F#

3 ODT3 38,870 38,870 C#*D#*E#*F#

4 ODT4 69,920 69,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,940

4 GD552UX U Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes d'acompanyament a talús de formigó armat, inclòs excavació,

reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i transport de materials sobrants a l'abocador

legalitzat (inclós canon de manteniment) o zona d'acopi, formigó HA-25, armadures, encofrat, connexió de tub,

junta de poliestirè en un unió a tub, totalment executat

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

1 ODT2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 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

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

1 ODT1 17,720 17,720 C#*D#*E#*F#

2 ODT3 18,470 18,470 C#*D#*E#*F#

3 ODT4 33,240 33,240 C#*D#*E#*F#

4 pou registre 60,350 60,350 C#*D#*E#*F#

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 129,780

6 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 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

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

1 ODT2 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,150

7 GD553UX U Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes d'acompanyament a talús de formigó armat, inclòs excavació,

reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i transport de materials sobrants a l'abocador

legalitzat (inclós canon de manteniment) o zona d'acopi, formigó HA-25, armadures, encofrat, connexió de tub,

junta de poliestirè en un unió a tub, totalment executat

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

1 ODT1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 ODT3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 ODT4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 GD50004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

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

1 937,470 937,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 937,470

9 GD5U020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs

excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió, segons plànols

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

1 936,400 936,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 936,400

10 GD5U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm

de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 564,530 564,530 C#*D#*E#*F#

2 470,820 470,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,350

11 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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12 GD5U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm

de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 75,210 75,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,210

13 GD5U116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4

kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió

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

1 14,240 14,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,240

14 GDD1UX1 u Arqueta de recollida per a cuneta, de 1.00 x 1.00 m i alçada variable, amb parets de formigó HM-20 de 15 cm,

inclòs solera, preparció de la base amb formigó de 15N/mm2, embrocament amb cuenta i canalitzacions de

recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per barres d'acer corrugat soldades a perfil laminat en calent

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

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

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 07  SENYALITZACIO I DEFENSA

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent

tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o

corbada de qualsevol radi

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

1 46,670 46,670 C#*D#*E#*F#

2 47,710 47,710 C#*D#*E#*F#

3 306,020 306,020 C#*D#*E#*F#

4 86,568 86,568 C#*D#*E#*F#

5 41,230 41,230 C#*D#*E#*F#

6 54,250 54,250 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 586,948

2 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o

encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil

tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements

de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Euro
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3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en

el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100

mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes

sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de

vidre, incloent el premarcatge

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

1 0,800 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,

inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

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

1 Informatius rotonda 2,100 2,600 3,000 16,380 C#*D#*E#*F#

2 Fletxes intersecció T 1,200 0,450 3,000 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,

col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

10 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques,

per a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 1,800 61,000 109,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,800

Euro
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11 GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer

galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 7.003,770

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 08  OBRES COMPLEMENTARIES

1 GR01 m Adequació de camins afectats.

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

1 272,580 272,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,580

2 G402 m2 Execució d'una estructura de pas superior o inferior en una carretera de dos carrils

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

1 Camí de la Centrau_s 134,285 134,285 C#*D#*E#*F#

2 Camí de la Centrau_n 233,912 233,912 C#*D#*E#*F#

3 Pista d'Arres_s 229,566 229,566 C#*D#*E#*F#

4 Pista d'Arres_n 139,646 139,646 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 737,409

3 GXX0002 u Construcció d'una intersecció en T

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

1 Enllaç nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GXX0003 U Construcció d'una rotonda

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

1 Enllaç sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 09  MESURES CORRECTORES

1 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

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

1 22.591,736 0,050 1.129,587 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.129,587

2 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

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

1 22.591,736 22.591,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.591,736

3 GRP2001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de ECOPLARK STANDARD de material reciclat en mòduls, inclosos el

subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i

fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons

plànols, sense incloure fonaments

AMIDAMENT DIRECTE 847,230

Obra 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 1

Capítol 10  PARTIDES ALÇADES

1 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

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

1 0,010 4.993.201,610 49.932,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49.932,016

4 XPA102M u Partida alçada a justificar per imprevistos (5%)

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

1 0,050 5.043.133,630 252.156,682 C#*D#*E#*F#

Euro

VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 252.156,682

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

G401 m2 Execució d'una estructura en
viaducte en una carretera de
dos carrils.

1.800,00 987,847 33,581 1.778.124,60 33,58

G402 m2 Execució d'una estructura de
pas superior o inferior en una
carretera de dos carrils

1.200,00 737,409 16,712 884.890,80 50,29

G221U116 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

5,71 88.663,900 9,563 506.270,87 59,85

GXX0002 u Construcció d'una intersecció
en T

300.000,00 1,000 5,674 300.000,00 65,52

XPA102M u Partida alçada a justificar per
imprevistos (5%)

1,00 252.156,682 4,765 252.156,68 70,28

GXX0003 U Construcció d'una rotonda 240.000,00 1,000 4,536 240.000,00 74,81

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

170.647,11 1,000 3,227 170.647,11 78,03

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

33,33 3.560,400 2,248 118.668,13 80,27

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

33,36 3.489,100 2,209 116.396,38 82,47

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

397,68 229,250 1,7210 91.168,14 84,19

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

21,07 4.068,000 1,6211 85.712,76 85,81

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

70.000,00 1,000 1,3212 70.000,00 87,13

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

1,38 48.586,400 1,2713 67.049,23 88,40

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

GRP2001 m2 Execució de pantalla acústica
absorbent de ECOPLARK STANDARD
de material reciclat en mòduls,
inclosos el subministrament del
mòdul, perfils metàl·lics de
suport soldats a placa base,
part proporcional d'accessoris
i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris
per a una correcta
instal·lació, totalment acabada
segons plànols, sense incloure
fonaments

78,05 847,230 1,2514 66.126,30 89,65

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

12,56 4.506,000 1,0715 56.595,36 90,72

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en 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

1,41 37.611,731 1,0016 53.032,54 91,72

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

1,00 49.932,016 0,9417 49.932,02 92,66

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

605,80 76,280 0,8718 46.210,42 93,54

GD5U615 m Cuneta profunda trapezoïdal
d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

42,12 1.035,350 0,8219 43.608,94 94,36

GD5U020 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

39,10 936,400 0,6920 36.613,24 95,05

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

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

1,11 22.591,736 0,4721 25.076,83 95,52

GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

34,64 586,948 0,3822 20.331,88 95,91

GD50004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus
T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

18,85 937,470 0,3323 17.671,31 96,24

GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de
préstec, incloent tractament i
estesa sobre talussos de
terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels
talussos

15,34 1.129,587 0,3324 17.327,86 96,57

GR01 m Adequació de camins afectats. 60,00 272,580 0,3125 16.354,80 96,88

GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

137,84 109,800 0,2926 15.134,83 97,16

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

2,58 5.826,900 0,2827 15.033,40 97,45

GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 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

110,20 129,780 0,2728 14.301,76 97,72

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per
a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb
una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

0,93 15.026,250 0,2629 13.974,41 97,98

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

0,46 30.053,120 0,2630 13.824,44 98,24

GDD1UX1 u Arqueta de recollida per a
cuneta, de 1.00 x 1.00 m i
alçada variable, amb parets de
formigó HM-20 de 15 cm, inclòs
solera, preparció de la base
amb formigó de 15N/mm2,
embrocament amb cuenta i
canalitzacions de recollida
d'aigües, bastiment i reixa
formada per barres d'acer
corrugat soldades a perfil
laminat en calent

443,07 27,000 0,2331 11.962,89 98,47

GD553UX U Embrocament de turb de DN 800mm
tipus aletes d'acompanyament a
talús de formigó armat, inclòs
excavació, reblert amb amterial
seleccionat compactat al 95%
pm, càrrega i transport de
materials sobrants a l'abocador
legalitzat (inclós canon de
manteniment) o zona d'acopi,
formigó HA-25, armadures,
encofrat, connexió de tub,
junta de poliestirè en un unió
a tub, totalment executat

1.850,00 6,000 0,2132 11.100,00 98,68

GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

170,18 61,000 0,2033 10.380,98 98,87

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,61 15.026,250 0,1734 9.166,01 99,05

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

0,79 10.322,200 0,1535 8.154,54 99,20

GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

706,40 9,000 0,1236 6.357,60 99,32

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa
de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge.

0,60 7.003,770 0,0837 4.202,26 99,40

G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat
en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís,
càrrega i transport a
l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

14,20 264,620 0,0738 3.757,60 99,47

GD75U070 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 120 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

203,63 18,150 0,0739 3.695,88 99,54

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

116,50 30,000 0,0740 3.495,00 99,61

GD552UX U Embrocament de turb de DN 800mm
tipus aletes d'acompanyament a
talús de formigó armat, inclòs
excavació, reblert amb amterial
seleccionat compactat al 95%
pm, càrrega i transport de
materials sobrants a l'abocador
legalitzat (inclós canon de
manteniment) o zona d'acopi,
formigó HA-25, armadures,
encofrat, connexió de tub,
junta de poliestirè en un unió
a tub, totalment executat

1.650,00 2,000 0,0641 3.300,00 99,67

GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer
galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

177,73 18,000 0,0642 3.199,14 99,73

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

387,09 8,000 0,0643 3.096,72 99,79

GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

147,20 12,000 0,0344 1.766,40 99,82

G3U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.

9,28 186,940 0,0345 1.734,80 99,85

G22U104 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

9,31 180,244 0,0346 1.678,07 99,89

GD5U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

21,18 75,210 0,0347 1.592,95 99,92

G222U106 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

13,21 90,000 0,0248 1.188,90 99,94

G3U020 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 200 a 400 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

27,88 38,453 0,0249 1.072,07 99,96

Euro



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNAT IVA 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

14/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de
diàmetre i 2,00 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

981,33 1,000 0,0250 981,33 99,98

GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de
60x80 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs
suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm,
elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
segons plànols

193,49 4,000 0,0151 773,96 99,99

GD5U116 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió

12,08 14,240 0,0052 172,02 100,00

GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

143,99 1,000 0,0053 143,99 100,00

GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

20,54 4,000 0,0054 82,16 100,00

TOTAL: 100,005.295.290,33

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 



VARIANT DE LA N-230 AL SEU PAS PER BOSSOST ALTERNATIVA 1

PRESSUPOST Pàg.:14/05/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, càrrega i transport a l'abocador, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

264,62014,20 3.757,60

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.757,60

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

5.826,9002,58 15.033,40

2 G221U116 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 - 4)

88.663,9005,71 506.270,87

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

10.322,2000,79 8.154,54

4 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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 - 9)

37.611,7311,41 53.032,54

5 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 - 7)

48.586,4001,38 67.049,23

6 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
5)

90,00013,21 1.188,90

7 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 - 8)

4.506,00012,56 56.595,36

CAPÍTOLTOTAL 01.03 707.324,84

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 14)

4.068,00021,07 85.712,76

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 16)

3.560,40033,33 118.668,13

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 17) 229,250397,68 91.168,14

4 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 18)

76,280605,80 46.210,42

Euro
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5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 19) 15.026,2500,61 9.166,01

6 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

3.489,10033,36 116.396,38

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 20)

30.053,1200,46 13.824,44

8 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb
una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 21)

15.026,2500,93 13.974,41

CAPÍTOLTOTAL 01.04 495.120,69

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL ESTRUCTURES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G401 m2 Execució d'una estructura en viaducte en una carretera de dos
carrils. (P - 12)

987,8471.800,00 1.778.124,60

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.778.124,60

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL DRENATGE06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
2)

180,2449,31 1.678,07

2 G3U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 11)

38,45327,88 1.072,07

3 G3U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
10)

186,9409,28 1.734,80

4 GD552UX U Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes
d'acompanyament a talús de formigó armat, inclòs excavació,
reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i
transport de materials sobrants a l'abocador legalitzat (inclós
canon de manteniment) o zona d'acopi, formigó HA-25,
armadures, encofrat, connexió de tub, junta de poliestirè en un
unió a tub, totalment executat (P - 35)

2,0001.650,00 3.300,00

5 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 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 - 41)

129,780110,20 14.301,76

6 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 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 - 42)

18,150203,63 3.695,88

7 GD553UX U Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes
d'acompanyament a talús de formigó armat, inclòs excavació,
reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i
transport de materials sobrants a l'abocador legalitzat (inclós
canon de manteniment) o zona d'acopi, formigó HA-25,

6,0001.850,00 11.100,00

Euro
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armadures, encofrat, connexió de tub, junta de poliestirè en un
unió a tub, totalment executat (P - 36)

8 GD50004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 34)

937,47018,85 17.671,31

9 GD5U020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 38)

936,40039,10 36.613,24

10 GD5U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 40)

1.035,35042,12 43.608,94

11 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 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 - 44)

1,000981,33 981,33

12 GD5U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 37)

75,21021,18 1.592,95

13 GD5U116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió (P - 39)

14,24012,08 172,02

14 GDD1UX1 u Arqueta de recollida per a cuneta, de 1.00 x 1.00 m i alçada
variable, amb parets de formigó HM-20 de 15 cm, inclòs solera,
preparció de la base amb formigó de 15N/mm2, embrocament
amb cuenta i canalitzacions de recollida d'aigües, bastiment i
reixa formada per barres d'acer corrugat soldades a perfil laminat
en calent (P - 43)

27,000443,07 11.962,89

CAPÍTOLTOTAL 01.06 149.485,26

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL SENYALITZACIO I DEFENSA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 22)

586,94834,64 20.331,88

2 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 23)

8,000387,09 3.096,72

3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,

9,000706,40 6.357,60

Euro
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separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 24)

4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
26)

4,00020,54 82,16

5 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 27)

12,000147,20 1.766,40

6 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 28)

30,000116,50 3.495,00

7 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 29)

1,000143,99 143,99

8 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 30)

18,000177,73 3.199,14

9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 31)

61,000170,18 10.380,98

10 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 32)

109,800137,84 15.134,83

11 GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols (P - 33)

4,000193,49 773,96

12 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 25)

7.003,7700,60 4.202,26

CAPÍTOLTOTAL 01.07 68.964,92

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTARIES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR01 m Adequació de camins afectats. (P - 45) 272,58060,00 16.354,80

2 G402 m2 Execució d'una estructura de pas superior o inferior en una
carretera de dos carrils (P - 13)

737,4091.200,00 884.890,80

3 GXX0002 u Construcció d'una intersecció en T (P - 49) 1,000300.000,00 300.000,00

4 GXX0003 U Construcció d'una rotonda (P - 50) 1,000240.000,00 240.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 1.441.245,60

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 46)

1.129,58715,34 17.327,86

2 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 - 47)

22.591,7361,11 25.076,83

3 GRP2001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de ECOPLARK
STANDARD de material reciclat en mòduls, inclosos el
subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a
placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots
els treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació,
totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments (P -
48)

847,23078,05 66.126,30

CAPÍTOLTOTAL 01.09 108.530,99

OBRA PRESSUPOST  ALTERNATIVA 101

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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)

1,00070.000,00 70.000,00

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

1,000170.647,11 170.647,11

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

49.932,0161,00 49.932,02

4 XPA102M u Partida alçada a justificar per imprevistos (5%) (P - 0) 252.156,6821,00 252.156,68

CAPÍTOLTOTAL 01.10 542.735,81

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,20m3G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(CATORZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €9,31m3G22U104 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €2,58m3G221U010 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- 3

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €5,71m3G221U116 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- 4

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €13,21m3G222U106 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €0,79m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 6

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €1,38m3G226U030 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- 7

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €12,56m3G227UA05 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- 8

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €1,41m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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- 9

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €9,28m2G3U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 10

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €27,88m3G3U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 11

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

 €1.800,00m2G401 Execució d'una estructura en viaducte en una carretera de dos carrils.P- 12
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

 €1.200,00m2G402 Execució d'una estructura de pas superior o inferior en una carretera de dos carrilsP- 13
(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €21,07m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 14
(VINT-I-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €33,36tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 15

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €33,33tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 16

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 17
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €605,80tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 18
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 19
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 20
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €0,93m2G9K2U020 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant

P- 21

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €34,64mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 22

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €387,09uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

P- 23

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €706,40uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

P- 24

(SET-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,60mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 25

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €20,54m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 26

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €147,20uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 27

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €116,50uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 28

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €143,99uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 29

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €177,73m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 30

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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 €170,18uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 31

(CENT SETANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €137,84mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 32

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €193,49uGBC1U116 Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols

P- 33

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €18,85mGD50004 Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 34

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €1.650,00UGD552UX Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes d'acompanyament a talús de formigó armat,
inclòs excavació, reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i transport de
materials sobrants a l'abocador legalitzat (inclós canon de manteniment) o zona d'acopi, formigó
HA-25, armadures, encofrat, connexió de tub, junta de poliestirè en un unió a tub, totalment
executat

P- 35

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.850,00UGD553UX Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes d'acompanyament a talús de formigó armat,
inclòs excavació, reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i transport de
materials sobrants a l'abocador legalitzat (inclós canon de manteniment) o zona d'acopi, formigó
HA-25, armadures, encofrat, connexió de tub, junta de poliestirè en un unió a tub, totalment
executat

P- 36

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €21,18mGD5U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 37

(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €39,10mGD5U020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 38

(TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €12,08mGD5U116 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió

P- 39

(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €42,12mGD5U615 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 40

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €110,20mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 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- 41

(CENT DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €203,63mGD75U070 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 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- 42

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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 €443,07uGDD1UX1 Arqueta de recollida per a cuneta, de 1.00 x 1.00 m i alçada variable, amb parets de formigó
HM-20 de 15 cm, inclòs solera, preparció de la base amb formigó de 15N/mm2, embrocament amb
cuenta i canalitzacions de recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per barres d'acer corrugat
soldades a perfil laminat en calent

P- 43

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

 €981,33uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 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- 44

(NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €60,00mGR01 Adequació de camins afectats.P- 45
(SEIXANTA EUROS)

 €15,34m3GR3PU030 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

P- 46

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,11m2GR720001 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- 47

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €78,05m2GRP2001 Execució de pantalla acústica absorbent de ECOPLARK STANDARD de material reciclat en
mòduls, inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base,
part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una
correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

P- 48

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €300.000,00uGXX0002 Construcció d'una intersecció en TP- 49
(TRES-CENTS  MIL EUROS)

 €240.000,00UGXX0003 Construcció d'una rotondaP- 50
(DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS)

 €70.000,00paPPA80001 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

(SETANTA MIL EUROS)

 €170.647,11paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 52
(CENT SETANTA MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Xavier Vidal Fernandez
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P-1 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i

transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

14,20 €

Altres conceptes 14,20000 €

P-2 G22U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9,31 €

Altres conceptes 9,31000 €

P-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

2,58 €

Altres conceptes 2,58000 €

P-4 G221U116 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

5,71 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-5 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,21 €

Altres conceptes 13,21000 €

P-6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,79 €

B0111000 m3 Aigua 0,05450 €

Altres conceptes 0,73550 €

P-7 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

1,38 €

B0111000 m3 Aigua 0,05450 €

Altres conceptes 1,32550 €

P-8 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

12,56 €

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 0,05450 €

Altres conceptes 3,56022 €

P-9 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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

1,41 €
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Altres conceptes 1,41000 €

P-10 G3U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,28 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,53270 €

Altres conceptes 1,74730 €

P-11 G3U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,

mesurat sobre perfil teòric segons plànols

27,88 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 18,43000 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-12 G401 m2 Execució d'una estructura en viaducte en una carretera de dos carrils. 1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-13 G402 m2 Execució d'una estructura de pas superior o inferior en una carretera de dos carrils 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-14 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 21,07 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 19,75200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05450 €

Altres conceptes 1,26350 €

P-15 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

33,36 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 26,19000 €

Altres conceptes 7,17000 €

P-16 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,

sense incloure betum

33,33 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 26,16000 €

Altres conceptes 7,17000 €

P-17 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 397,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 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 605,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,50400 €

Altres conceptes 0,10600 €

P-20 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 0,31000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-21 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb

emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de

cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,93 €
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B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,27258 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,17500 €

Altres conceptes 0,48242 €

P-22 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en

calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

34,64 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 29,36000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-23 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb

abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de

secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,

xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,

inclòs enclavament, totalment col·locat

387,09 €

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galv 236,78000 €

Altres conceptes 150,31000 €

P-24 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o

encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble

ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,

peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament, totalment col·locat

706,40 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 532,97000 €

Altres conceptes 173,43000 €

P-25 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,60 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04620 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,22120 €

Altres conceptes 0,33260 €

P-26 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

20,54 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,36960 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,10000 €

Altres conceptes 12,07040 €

P-27 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

147,20 €
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BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 133,86000 €

Altres conceptes 13,34000 €

P-28 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

116,50 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 104,64000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-29 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

143,99 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 130,65000 €

Altres conceptes 13,34000 €

P-30 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació

(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

177,73 €

BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalitz 167,05000 €

Altres conceptes 10,68000 €

P-31 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

170,18 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 88,36000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 61,29000 €

Altres conceptes 20,53000 €

P-32 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

137,84 €

BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a 133,39000 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-33 GBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport

rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,

totalment col·locada segons plànols

193,49 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 57,12000 €

BBC1U116 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclos 94,24000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,04360 €

Altres conceptes 32,08640 €

P-34 GD50004 m Vorada de 9-12x20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

18,85 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,44788 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04320 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,94000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,71247 €

B9651U04 m Peça de formigó per a vorada, de 9-12x20 cm, tipus T-1 sèrie 1a 3,64350 €

Altres conceptes 7,91895 €

P-35 GD552UX U Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes d'acompanyament a talús de formigó armat,

inclòs excavació, reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i transport

de materials sobrants a l'abocador legalitzat (inclós canon de manteniment) o zona d'acopi,

formigó HA-25, armadures, encofrat, connexió de tub, junta de poliestirè en un unió a tub,

totalment executat

1.650,00 €

Sense descomposició 1.650,00000 €

P-36 GD553UX U Embrocament de turb de DN 800mm tipus aletes d'acompanyament a talús de formigó armat,

inclòs excavació, reblert amb amterial seleccionat compactat al 95% pm, càrrega i transport

de materials sobrants a l'abocador legalitzat (inclós canon de manteniment) o zona d'acopi,

formigó HA-25, armadures, encofrat, connexió de tub, junta de poliestirè en un unió a tub,

totalment executat

1.850,00 €

Sense descomposició 1.850,00000 €

P-37 GD5U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

21,18 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04320 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,29800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31349 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06300 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 14,34800 €

Altres conceptes 6,08945 €

P-38 GD5U020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors

mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

39,10 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm i 25,59900 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,35684 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,02180 €

Altres conceptes 8,12236 €
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P-39 GD5U116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de

220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió

12,08 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,58700 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,91130 €

Altres conceptes 1,58170 €

P-40 GD5U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

42,12 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,33900 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,08640 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,56620 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54050 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,12600 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 25,10900 €

Altres conceptes 15,35290 €

P-41 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 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

110,20 €

BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 30,81750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,53526 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 62,98772 €

Altres conceptes 15,85952 €

P-42 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 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

203,63 €

BD75U120 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm 70,59150 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 105,45780 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,07052 €

Altres conceptes 26,51018 €

P-43 GDD1UX1 u Arqueta de recollida per a cuneta, de 1.00 x 1.00 m i alçada variable, amb parets de formigó

HM-20 de 15 cm, inclòs solera, preparció de la base amb formigó de 15N/mm2, embrocament

amb cuenta i canalitzacions de recollida d'aigües, bastiment i reixa formada per barres d'acer

corrugat soldades a perfil laminat en calent

443,07 €

Sense descomposició 443,07000 €

P-44 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 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

981,33 €
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BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 32,45000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 123,19000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 145,34000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 266,46000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,92100 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 172,17600 €

Altres conceptes 232,79300 €

P-45 GR01 m Adequació de camins afectats. 60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-46 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i

desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

15,34 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,20000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 11,21000 €

Altres conceptes 3,53000 €

P-47 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,11 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13920 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01820 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,27520 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,12880 €

B0111000 m3 Aigua 0,01962 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,11490 €

Altres conceptes 0,41408 €

P-48 GRP2001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de ECOPLARK STANDARD de material reciclat en

mòduls, inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa

base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris

per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

78,05 €

Sense descomposició 78,05000 €

P-49 GXX0002 u Construcció d'una intersecció en T 300.000,00 €

Sense descomposició 300.000,00000 €

P-50 GXX0003 U Construcció d'una rotonda 240.000,00 €

Sense descomposició 240.000,00000 €

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

70.000,00 €
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Sense descomposició 70.000,00000 €

P-52 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 170.647,11 €

Sense descomposició 170.647,11000 €

Xavier Vidal Fernandez
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NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.02  Treballs Previs 3.757,60

Capítol 01.03  Moviment de terres 707.324,84

Capítol 01.04  Ferms i paviments 495.120,69

Capítol 01.05  Estructures 1.778.124,60

Capítol 01.06  Drenatge 149.485,26

Capítol 01.07  Senyalitzacio i defensa 68.964,92

Capítol 01.08  Obres complementaries 1.441.245,60

Capítol 01.09  Mesures correctores 108.530,99

Capítol 01.10  Partides alçades 542.735,81

Obra 01 Pressupost ALTERNATIVA 1 5.295.290,31

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

5.295.290,31

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost ALTERNATIVA 1 5.295.290,31

5.295.290,31

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 5.295.290,31 €

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 5.295.290,31.............................................................. 317.717,42 €

13,00 % Despeses Generals SOBRE 5.295.290,31......................................................... 688.387,74 €

Subtotal ............... 6.301.395,47 €

Pla de qualitat................................................................................................................... 124.839,22 €

Serveis afectats................................................................................................................ 90.000,00 €

Expropiacions, OT i SP..................................................................................................... 111.313,02 €

18,00 % IVA SOBRE 6.627.547,71................................................................................... 1.192.958,59 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 7.820.506,30 €

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

( SET MILIONS VUIT-CENTS VINT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 7.820.506,30 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( SET MILIONS VUIT-CENTS VINT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS )

Xavier Vidal Fernandez
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