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PRESSUPOST  001OBRA 01
EXPLANACIONESCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

1 G21B1002

MEDICIÓN  DIRECTA 250,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2 G21B3002

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària3 G219U100

MEDICIÓN  DIRECTA 500,000

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió4 G22D3011

MEDICIÓN  DIRECTA 127.914,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió5 G2216101

MEDICIÓN  DIRECTA 63.240,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió6 G2214101

MEDICIÓN  DIRECTA 117.565,000

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

7 G2261211

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,800 117.565,000 94.052,000

TOTAL MEDICIÓN 94.052,000

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

8 G2264211

MEDICIÓN  DIRECTA 711.633,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
DRENAJE  CAPÍTOL 02
VIADUCTO  SUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta tipus A-2, inclòs drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

1 GD5AU210

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 660,000

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

2 GD5GU020

MEDICIÓN  DIRECTA 1.728,000

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

3 GD56U515

MEDICIÓN  DIRECTA 4.940,000

m Vorada de 20x10 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

4 G9650002

MEDICIÓN  DIRECTA 4.940,000

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

5 GD571110

MEDICIÓN  DIRECTA 768,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
DRENAJE  CAPÍTOL 02
PONTONES  SUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter
mixt 1:2:10

1 GD5591E5

MEDICIÓN  DIRECTA 690,960

PRESSUPOST  001OBRA 01
ESTRUCTURA  CAPÍTOL 03
VIADUCTO  SUBCAPÍTOL 01
ESTRIBOS  TITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 79.200,000

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 74,000 10,000 1.480,000

TOTAL MEDICIÓN 1.480,000

EUR
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 198,000 396,000

TOTAL MEDICIÓN 396,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ESTRUCTURA  CAPÍTOL 03
VIADUCTO  SUBCAPÍTOL 01
CIMENTACIONESTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 2.040,000

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 10,200 2,000 81,600

TOTAL MEDICIÓN 81,600

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#+E#1 4,000 10,200 56,800 97,600

TOTAL MEDICIÓN 97,600

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica4 G781U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 40,000 600,000

TOTAL MEDICIÓN 600,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ESTRUCTURA  CAPÍTOL 03
VIADUCTO  SUBCAPÍTOL 01
TABLERO  TITOL 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 7.569,330

m3 Formigó per a vigues prefabricades, HP-45/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

2 G45C8ACB

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 472,800

u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de força, com a màxim, col·locat3 G4A71191

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 6 bar de pressió nominal, fixada amb filferros4 G4A82BB1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 80,000 1.280,000

TOTAL MEDICIÓN 1.280,000

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines fins a 70 m de llargària

5 G4AA1B10

MEDICIÓN  DIRECTA 3.788,000

t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 6000 kN de força6 G4AC1700

MEDICIÓN  DIRECTA 8.000,000

l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment7 G4AE1000

MEDICIÓN  DIRECTA 3.660,000

m2 Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 170 cm de diàmetre, per a tauler de llosa8 G4D92QVT

MEDICIÓN  DIRECTA 13,960

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

9 G4DC2D02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,220 80,000 1.377,600

TOTAL MEDICIÓN 1.377,600

PRESSUPOST  001OBRA 01
ESTRUCTURA  CAPÍTOL 03
VIADUCTO  SUBCAPÍTOL 01
PILA  TITOL 4 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 5.900,000

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U060

MEDICIÓN  DIRECTA 118,800

EUR
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m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

MEDICIÓN  DIRECTA 277,280

PRESSUPOST  001OBRA 01
ESTRUCTURA  CAPÍTOL 03
PONTONES  SUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020

MEDICIÓN  DIRECTA 163.920,000

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,200 23,000 11,000 4.098,600

TOTAL MEDICIÓN 4.098,600

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,600 23,000 11,000 6.223,800

TOTAL MEDICIÓN 6.223,800

PRESSUPOST  001OBRA 01
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓNCAPÍTOL 04
MATERIALS GRANULARSSUBCAPÍTOL 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM1 G931201J

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,250 11,500 4.610,000 13.253,750

TOTAL MEDICIÓN 13.253,750

PRESSUPOST  001OBRA 01
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓNCAPÍTOL 04
MATERIALS BITUMINOSOSSUBCAPÍTOL 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

1 G9H11K52

EUR
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,150 4.610,000 10,000 2,320 16.042,800

TOTAL MEDICIÓN 16.042,800

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

2 G9H11B52

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,050 4.610,000 10,000 2,320 5.347,600

TOTAL MEDICIÓN 5.347,600

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

3 G9H11251

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,050 4.610,000 10,000 2,320 5.347,600

TOTAL MEDICIÓN 5.347,600

PRESSUPOST  001OBRA 01
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓNCAPÍTOL 04
REGSSUBCAPÍTOL 30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m21 G9J12E40

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.610,000 10,000 46.100,000

TOTAL MEDICIÓN 46.100,000

t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)2 G9J13J00

MEDICIÓN  DIRECTA 23,050

PRESSUPOST  001OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GBB1U011

MEDICIÓN  DIRECTA 26,000

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

2 GBB1U102

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 13,000

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

3 GBB1U121

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

4 GBBZU005

MEDICIÓN  DIRECTA 36,000

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

5 GBBZU006

MEDICIÓN  DIRECTA 47,000

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

6 GBC1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

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

7 GBB5U552

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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

8 GBB5U654

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

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

9 GBBVU001

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORTIZONTALSUBCAPÍTOL 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GBA1U310

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.800,000 3,000 11.400,000

TOTAL MEDICIÓN 11.400,000

EUR



Pressupost
Variant de la carretera GI-643 al seu pas per Serra de Daró

MEDICIONES Pág.:23/06/16 8Fecha:

m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U240

MEDICIÓN  DIRECTA 743,000

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U350

MEDICIÓN  DIRECTA 743,000

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

4 GBA33001

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
BARRERES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GB2AU503

MEDICIÓN  DIRECTA 648,000

m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

2 GB2A2001

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000

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

3 GB2AU584

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ TALUSSOSSUBCAPÍTOL 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GR3PU030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 112.860,000 0,200 22.572,000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 22.572,000

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

2 GR720001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 112.860,000 112.860,000

TOTAL MEDICIÓN 112.860,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORALSUBCAPÍTOL 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GR3PU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.082,600 0,200 616,520

TOTAL MEDICIÓN 616,520

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

MEDICIÓN  DIRECTA 616,520

PRESSUPOST  001OBRA 01
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRECAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega del viaducte1 PPA0U002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.1 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra2 XPA1002C

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000

EUR
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 23/06/16

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,53mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondàriaP- 1
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €3,42mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

P- 2

(TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €35,55uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 3

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €2,63m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 4
(DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €1,82m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 5
(UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €2,44m3G2261211 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 6

(DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €7,04m3G2264211 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 7

(SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,53m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 8
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €101,19m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 9
(CIENTO UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €119,16m3G45C8ACB Formigó per a vigues prefabricades, HP-45/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 10

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €776,84uG4A71191 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de força, com a màxim, col·locatP- 11
(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €10,63mG4A82BB1 Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 6 bar de pressió nominal, fixada
amb filferros

P- 12

(DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €1,40kgG4AA1B10 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària

P- 13

(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €1,28tG4AC1700 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 6000 kN de forçaP- 14
(UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €2,06lG4AE1000 Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de cimentP- 15
(DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €1,03kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 16
(UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €31,46m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 17
(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €16,23m2G4D92QVT Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 170 cm de diàmetre, per a tauler de llosaP- 18
(DIECISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
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 €41,18m2G4DC2D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 19

(CUARENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €2,48m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

P- 20

(DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €26,58m3G931201J Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PMP- 21
(VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €15,01mG9650002 Vorada de 20x10 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- 22

(QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €53,88tG9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 23

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €50,54tG9H11B52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 24

(CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €49,75tG9H11K52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 25

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €0,55m2G9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 26
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €457,28tG9J13J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)P- 27
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €54,70mGB2A2001 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA4/100a, galvanitzada en calent,
incloent una tanca a cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil C-100 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- 28

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

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

P- 29

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

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

P- 30

(SETECIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €1,64mGBA1U240 Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 31

(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

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

P- 32

(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €3,36mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 33

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

P- 34

(VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

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

P- 35

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

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

P- 36

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €143,31uGBB1U121 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- 37

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

 €279,22m2GBB5U552 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 38

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €250,32m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini 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- 39

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

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

P- 40

(DOSCIENTOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

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

P- 41

(CIENTO TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS)

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

P- 42

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

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

P- 43

(CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €39,68mGD5591E5 Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10

P- 44

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €5,30mGD56U515 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, revestida de formigó, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 45

(CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €12,90mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 46

(DOCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €16,76mGD5AU210 Cuneta tipus A-2, inclòs drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial
en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

P- 47

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

P- 48

(CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €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- 49

(DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

 €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- 50

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

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

P- 51

(DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €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- 52

(UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €8.500,00paPPA0U002 Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega del viaducteP- 53
(OCHO MIL QUINIENTOS EUROS)

BARCELONA, JUNY 2016
L´AUTOR DEL PROJECTE

JORGE PERTIERRA BRASA
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mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de
20 cm a 30 cm de fondària

P- 1  €5,53

Otros conceptos 5,53 €

mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports

P- 2  €3,42

Otros conceptos 3,42 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 3  €35,55

Otros conceptos 35,55 €

m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 4  €2,63

Otros conceptos 2,63 €

m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 5  €1,82

Otros conceptos 1,82 €

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

P- 6  €2,44

B0111000 Aigua  €0,05000
Otros conceptos 2,39 €

m3G2264211 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 7  €7,04

B0111000 Aigua  €0,05000
B03D6000 Terra tolerable  €4,38000

Otros conceptos 2,61 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 8  €0,53

Otros conceptos 0,53 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 9  €101,19

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €83,62200

Otros conceptos 17,57 €

m3G45C8ACB Formigó per a vigues prefabricades, HP-45/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 10  €119,16

B066VH0B Formigó HP-45/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €87,42420

Otros conceptos 31,74 €

uG4A71191 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de
força, com a màxim, col·locat

P- 11  €776,84

B4A71109 Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 5500 kN com a
màxim

 €728,93000

Otros conceptos 47,91 €



Pressupost

Variant de la carretera GI-643 al seu pas per Serra de Daró

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2Fecha: 23/06/16

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

mG4A82BB1 Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 6
bar de pressió nominal, fixada amb filferros

P- 12  €10,63

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,08175
B4A82920 Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm de diàmetre i 6 bar

de pressió nominal
 €8,00000

Otros conceptos 2,55 €

kgG4AA1B10 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 31
cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m
de llargària

P- 13  €1,40

B0B47290 Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros,
càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nominal

 €0,68000

Otros conceptos 0,72 €

tG4AC1700 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 6000 kN de forçaP- 14  €1,28

Otros conceptos 1,28 €

lG4AE1000 Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de cimentP- 15  €2,06

B05A1000 Beurada de ciment per a injectar  €0,12000
Otros conceptos 1,94 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat

P- 16  €1,03

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Otros conceptos 0,37 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 17  €31,46

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 27,56 €

m2G4D92QVT Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 170 cm de diàmetre,
per a tauler de llosa

P- 18  €16,23

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,19800
B0DFMMPM Malla metàl·lica d'acer de 250x60 cm i de 0,5 mm de gruix, per a encofrat

perdut
 €2,76100

Otros conceptos 13,27 €

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

P- 19  €41,18

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,42570
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,31015
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,68400
B0DZA000 Desencofrant  €0,13620

Otros conceptos 37,11 €

m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb
1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 20  €2,48

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,73800
Otros conceptos 1,74 €
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m3G931201J Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM

P- 21  €26,58

B0111000 Aigua  €0,05000
B0372000 Tot-u artificial  €22,14000

Otros conceptos 4,39 €

mG9650002 Vorada de 20x10 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- 22  €15,01

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

 €2,86650

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,24460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2  €2,59350

Otros conceptos 7,26 €

tG9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 23  €53,88

B9H11251 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític

 €48,20000

Otros conceptos 5,68 €

tG9H11B52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 24  €50,54

B9H11B52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari

 €45,02000

Otros conceptos 5,52 €

tG9H11K52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari, estesa i compactada

P- 25  €49,75

B9H11K52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari

 €44,27000

Otros conceptos 5,48 €

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

P- 26  €0,55

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

 €0,39000

Otros conceptos 0,16 €

tG9J13J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

P- 27  €457,28

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

 €370,00000

Otros conceptos 87,28 €
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mGB2A2001 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus
BMDNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent una tanca a cada costat
del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil
C-100 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- 28  €54,70

BBM22001 Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA4/100a, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal C-100, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €40,07000

Otros conceptos 14,63 €

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

P- 29  €34,51

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

 €24,76000

Otros conceptos 9,75 €

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

P- 30  €711,45

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

 €442,60000

Otros conceptos 268,85 €

mGBA1U240 Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 31  €1,64

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,95340
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,16380

Otros conceptos 0,52 €

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

P- 32  €0,99

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

Otros conceptos 0,38 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 33  €3,36

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,20800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,21840

Otros conceptos 0,93 €

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

P- 34  €20,18

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



Pressupost

Variant de la carretera GI-643 al seu pas per Serra de Daró

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 5Fecha: 23/06/16

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 11,43 €

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

P- 35  €98,37

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

 €81,01000

Otros conceptos 17,36 €

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

P- 36  €147,01

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

 €123,11000

Otros conceptos 23,90 €

uGBB1U121 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- 37  €143,31

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €119,59000

Otros conceptos 23,72 €

m2GBB5U552 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

P- 38  €279,22

BBM5U352 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1

 €222,72000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €23,70200

Otros conceptos 32,80 €

m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini 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- 39  €250,32

BBM5U454 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

 €198,15000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €25,11600

Otros conceptos 27,05 €

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

P- 40  €200,62

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

 €87,40800

Otros conceptos 113,21 €

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

P- 41  €103,01

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

 €9,55500

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

 €65,03000
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Otros conceptos 28,43 €

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

P- 42  €123,07

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

 €11,94375

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

 €81,75200

Otros conceptos 29,37 €

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

P- 43  €108,37

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

 €8,19000

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

 €43,66000

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

mGD5591E5 Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

P- 44  €39,68

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

 €6,65379

BD559100 Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós  €20,52750
Otros conceptos 12,50 €

mGD56U515 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, revestida de
formigó, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

P- 45  €5,30

Otros conceptos 5,30 €

mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 46  €12,90

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

 €6,72100

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02398
B0A31000 Clau acer  €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28681
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540

Otros conceptos 5,77 €

mGD5AU210 Cuneta tipus A-2, inclòs drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols

P- 47  €16,76

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €4,43000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,07125

B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 N

 €2,18000

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc
de 220º a 360º, per a drenatge

 €3,73890

Otros conceptos 3,34 €
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mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 48  €40,37

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

 €4,77750

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

de 40x13 cm interiors mínim
 €25,59900

Otros conceptos 9,63 €

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

P- 49  €2,90

Otros conceptos 2,90 €

m3GR3PU030 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- 50  €15,34

BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids
húmics

 €0,40000

BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,19500
BR3PU001 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra  €10,22000

Otros conceptos 4,53 €

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

P- 51  €2,10

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

Otros conceptos 1,23 €

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

P- 52  €1,12

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

agroclimàticament
 €0,10590

Otros conceptos 0,46 €

paPPA0U002 Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega del viaducteP- 53  €8.500,00

Sin descomposición 8.500,00 €
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OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL EXPLANACIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports (P -
2)

250,0003,42 855,00

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 3)

12,00035,55 426,60

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 1)

500,0005,53 2.765,00

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

127.914,0000,53 67.794,42

5 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

63.240,0001,82 115.096,80

6 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

117.565,0002,63 309.195,95

7 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 6)

94.052,0002,44 229.486,88

8 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 7)

711.633,0007,04 5.009.896,32

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.735.516,97

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL DRENAJE  02

SUBCAPÍTOL VIADUCTO  01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD5AU210 m Cuneta tipus A-2, inclòs drenatge amb tub de PVC de doble
paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 47)

660,00016,76 11.061,60

2 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 48)

1.728,00040,37 69.759,36

3 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària,
revestida de formigó, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 45)

4.940,0005,30 26.182,00

4 G9650002 m Vorada de 20x10 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 - 22)

4.940,00015,01 74.149,40

EUR
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5 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,40 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 46)

768,00012,90 9.907,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 VIADUCTO 191.059,56

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL DRENAJE  02

SUBCAPÍTOL PONTONES  02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt
1:2:10 (P - 44)

690,96039,68 27.417,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 PONTONES 27.417,29

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURA  03

SUBCAPÍTOL VIADUCTO  01

TITOL 4 ESTRIBOS  01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)

79.200,0001,03 81.576,00

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

1.480,000101,19 149.761,20

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 396,00031,46 12.458,16

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 ESTRIBOS 243.795,36

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURA  03

SUBCAPÍTOL VIADUCTO  01

TITOL 4 CIMENTACIONES02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)

2.040,0001,03 2.101,20

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

81,600101,19 8.257,10

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 97,60031,46 3.070,50

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 20)

600,0002,48 1.488,00

TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 14.916,80

OBRA PRESSUPOST  00101

EUR
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CAPÍTOL ESTRUCTURA  03

SUBCAPÍTOL VIADUCTO  01

TITOL 4 TABLERO  03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)

7.569,3301,03 7.796,41

2 G45C8ACB m3 Formigó per a vigues prefabricades, HP-45/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba (P - 10)

472,800119,16 56.338,85

3 G4A71191 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de
5500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 11)

16,000776,84 12.429,44

4 G4A82BB1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre
100 mm i 6 bar de pressió nominal, fixada amb filferros (P - 12)

1.280,00010,63 13.606,40

5 G4AA1B10 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7,
fins a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines fins a 70 m de llargària (P - 13)

3.788,0001,40 5.303,20

6 G4AC1700 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 6000 kN de força
(P - 14)

8.000,0001,28 10.240,00

7 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de
ciment (P - 15)

3.660,0002,06 7.539,60

8 G4D92QVT m2 Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 170 cm
de diàmetre, per a tauler de llosa (P - 18)

13,96016,23 226,57

9 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist (P - 19)

1.377,60041,18 56.729,57

TITOL 4TOTAL 01.03.01.03 TABLERO 170.210,04

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURA  03

SUBCAPÍTOL VIADUCTO  01

TITOL 4 PILA  04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)

5.900,0001,03 6.077,00

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

118,800101,19 12.021,37

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 277,28031,46 8.723,23

TITOL 4TOTAL 01.03.01.04 PILA 26.821,60

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURA  03

SUBCAPÍTOL PONTONES  02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 16)

163.920,0001,03 168.837,60

EUR
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2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

4.098,600101,19 414.737,33

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 6.223,80031,46 195.800,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 PONTONES 779.375,68

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN04

SUBCAPÍTOL MATERIALS GRANULARS10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 21)

13.253,75026,58 352.284,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.10 352.284,68

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN04

SUBCAPÍTOL MATERIALS BITUMINOSOS20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa
i compactada (P - 25)

16.042,80049,75 798.129,30

2 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada (P - 24)

5.347,60050,54 270.267,70

3 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 23)

5.347,60053,88 288.128,69

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.20 1.356.525,69

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN04

SUBCAPÍTOL REGS30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 26)

46.100,0000,55 25.355,00

2 G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 27)

23,050457,28 10.540,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.30 35.895,30

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

EUR
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SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 35)

26,00098,37 2.557,62

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 36)

13,000147,01 1.911,13

3 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 - 37)

4,000143,31 573,24

4 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 - 41)

36,000103,01 3.708,36

5 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 42)

47,000123,07 5.784,29

6 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada (P - 43)

2,000108,37 216,74

7 GBB5U552 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 38)

8,000279,22 2.233,76

8 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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 - 39)

12,000250,32 3.003,84

9 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada (P - 40)

40,000200,62 8.024,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.10 28.013,78

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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 - 32)

11.400,0000,99 11.286,00

EUR
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2 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 31)

743,0001,64 1.218,52

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 33)

743,0003,36 2.496,48

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 - 34)

40,00020,18 807,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.20 15.808,20

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL BARRERES DE SEGURETAT30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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 - 29)

648,00034,51 22.362,48

2 GB2A2001 m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus
BMDNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-100 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 -
28)

120,00054,70 6.564,00

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 (P - 30)

12,000711,45 8.537,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.30 37.463,88

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL07

SUBCAPÍTOL RESTAURACIÓ TALUSSOS10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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 - 50)

22.572,00015,34 346.254,48

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 - 52)

112.860,0001,12 126.403,20

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.10 472.657,68

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL07

SUBCAPÍTOL RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 49)

616,5202,90 1.787,91

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 51)

616,5202,10 1.294,69

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.20 3.082,60

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la prova de càrrega
del viaducte (P - 53)

1,0008.500,00 8.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 8.500,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

1,00095.243,53 95.243,53

2 XPA1002C pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra (P -
0)

0,0008.000,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 95.243,53

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

9.594.588,64PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

1.247.296,5213 % Despeses generals SOBRE 9.594.588,64....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 9.594.588,64....................................................................................................................................575.675,32

Subtotal 11.417.560,48

21 % IVA SOBRE 11.417.560,48....................................................................................................................................2.397.687,70

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 13.815.248,18€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( TRECE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS )

BARCELONA, JUNY 2016
L´AUTOR DEL PROJECTE

JORGE PERTIERRA BRASA


