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LLISTAT CIVIL CAD 
 
TAULER 
 
Cálculo en la losa  
=================== 
 
La armadura de la losa se dispondrá en dos direcciones 
ortogonales. 
 
Armadura longitudinal (superior e inferior): armadura paralela o 
casi paralela a los ejes de las vigas. 
Armadura transversal  (superior e inferior): armadura 
perpendicular a la armadura longitudinal. 
 
Armadura transversal: cuantías calculadas a partir de la suma de 
esfuerzos locales y globales. 
Armadura longitudinal: cuantías calculadas a partir de un  25% 
de las cuantías de la armadura transversal. 
 
Esfuerzos globales considerados: superestructura, sobrecarga, 
carro, descensos de apoyos y gradiente térmico. 
Esfuerzos locales considerados:  superestructura, sobrecarga y 
carro. 
 
Angulo que forman las barras de armado longitudinal con el eje X 
(g): 49,0 
 
El eje X es el eje de abcisas del sistema global de coordenadas 
(X,Y) que se emplea para definir las coordenadas  
de ubicación en planta de los ejes de las vigas y los contornos 
de la losa. 
 
En el primer y último tramo debe proyectarse una armadura de 
zuncho. 
 
Cálculo de las cuantías correspondientes a la armadura 
transversal en la losa. 
================================================================
============== 
 
 Vano  Punto  Viga1  Viga2    assup     asinf   
----------------------------------------------- 
   1     1    1      2      33.471    37.824 
   1     1    2      3      31.780    35.475 
   1     1    3      4      31.477    35.171 
   1     1    4      5      33.433    38.257 
   1     2    1      2       5.759     6.048 
   1     2    2      3       5.495     6.482 
   1     2    3      4       5.458     6.478 
   1     2    4      5       5.493     6.100 
   1     3    1      2       6.353     8.131 
   1     3    2      3       6.165     8.379 
   1     3    3      4       6.095     8.325 
   1     3    4      5       6.110     8.236 
   1     4    1      2       7.011     9.518 
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   1     4    2      3       6.715     9.783 
   1     4    3      4       6.615     9.641 
   1     4    4      5       6.639     9.817 
   1     5    1      2       7.313    10.130 
   1     5    2      3       7.044    10.511 
   1     5    3      4       6.942    10.341 
   1     5    4      5       7.046    10.532 
   1     6    1      2       6.803     9.358 
   1     6    2      3       6.680     9.786 
   1     6    3      4       6.607     9.655 
   1     6    4      5       6.635     9.804 
   1     7    1      2       6.213     7.848 
   1     7    2      3       6.115     8.398 
   1     7    3      4       6.084     8.328 
   1     7    4      5       6.103     8.215 
   1     8    1      2       5.565     5.860 
   1     8    2      3       5.432     6.417 
   1     8    3      4       5.381     6.491 
   1     8    4      5       5.415     6.105 
   1     9    1      2      32.960    37.448 
   1     9    2      3      31.791    35.482 
   1     9    3      4      31.518    35.213 
   1     9    4      5      33.424    38.262 
 
Punto: Punto donde estudiar la losa. Puntos equiespaciados entre 
ejes de apoyos. 
Viga1,Viga2    : vigas que definen el tramo donde estudiar la 
losa. 
assup (cm2/ml): cuantía de armadura superior transversal a 
disponer en la losa. 
asinf (cm2/ml): cuantía de armadura inferior transversal a 
disponer en la losa. 
Se suele disponer en los puntos extremos de la losa una armadura 
de zuncho, 
dado que allí habitualmente se obtienen elevados valores de 
cuantía de cálculo. 
 
Amadura superior a disponer en la losa. 
======================================= 
 
 Vano   Punto  C.Mec.(T/m) n_t   Fi_t   n_l   Fi_l  Peso (Kg/m2)   
----------------------------------------------------------------
-- 
   1     1     148.497     5     32      5    16    39.458 
   1     2      25.551     5     16      5     8     9.865 
   1     3      28.187     5     16      5     8     9.865 
   1     4      31.105     5     16      5     8     9.865 
   1     5      32.445     5     16      5     8     9.865 
   1     6      30.180     5     16      5     8     9.865 
   1     7      27.566     5     16      5     8     9.865 
   1     8      24.689     5     12      5     6     5.549 
   1     9     148.285     5     32      5    16    39.458 
 
 
Amadura inferior a disponer en la losa. 
======================================= 
 



Amidaments auxiliars Pág: 3 de 15 
Millora de la Carretera TV-3031. PK 13+150 al PK 14+490. Tram: Els Guiamets 
 
 

 Vano   Punto  C.Mec.(T/m) n_t   Fi_t   n_l   Fi_l  Peso (Kg/m2)   
----------------------------------------------------------------
-- 
   1     1     169.730     5     32      5    16    39.458 
   1     2      28.759     5     16      5     8     9.865 
   1     3      37.174     5     16      5     8     9.865 
   1     4      43.555     5     16      5     8     9.865 
   1     5      46.726     5     20      5    10    15.413 
   1     6      43.494     5     16      5     8     9.865 
   1     7      37.259     5     16      5     8     9.865 
   1     8      28.798     5     16      5     8     9.865 
   1     9     169.749     5     32      5    16    39.458 
 
C.Mec.: capacidad mecánica (T/m) de la armadura transversal 
n_t: número de posiciones por metro lineal correspondientes a la 
amadura transversal. 
Fi_t: diámetro de las posiciones correspondientes a la amadura 
transversal. 
n_l: número de posiciones por metro lineal correspondientes a la 
amadura longitudinal. 
Fi_l: diámetro de las posiciones correspondientes a la amadura 
longitudinal. 
 
ESTREP 1 
 
MEDICIONES ESTRIBO : estrep 1 
==================== 
 
Estribo 
-------- 
 
Zapata 
 
* Unidad :m3 excavación en zanja 
 
  Medición : 
    1       0.000     
 
    Total :     0.000 
 
* Unidad :m3 relleno de zanja 
 
  Medición : 
    1       0.000     
 
    Total :     0.000 
 
* Unidad :m2 hormigón H-15. Espesor 0.10 m. 
 
  Medición : 
    1     161.280     
 
    Total :   161.280 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
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    1      12.600       0.100     
    1      12.800       0.100     
    1      12.600       0.100     
    1      12.800       0.100     
    1      12.400       1.200     
    1      12.600       1.200     
    1      12.400       1.200     
    1      12.600       1.200     
 
    Total :    65.080 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1     156.240       1.200     
 
    Total :   187.488 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    11293.474     
 
    Total :  11293.474 
 
 
 
Muro 
 
* Unidad :m2 encofrado plano visto 
 
  Medición : 
    1      10.900      10.909     
    1       0.850       1.753     
    1       0.850       1.753     
 
    Total :   121.888 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1      10.900       8.255     
    1      10.900       0.707     
    1      10.900       2.154     
    -1       1.000      10.909     
    -1       1.000      10.909     
 
    Total :    99.348 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1      10.900       8.255       1.000 
    1      10.900       0.500       1.000 
    1      10.900       8.255       0.000 
    1      10.900       0.400       1.500 
    1      10.900       1.754       0.250 
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    1      10.900       0.954       0.400 
    1      10.900       0.500       0.250 
    1       0.250       1.753       0.850 
    1       0.250       1.753       0.850 
 
    Total :   113.016 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    5195.753     
 
    Total :  5195.753 
 
 
 
Aleta 1 
 
* Unidad :m2 encofrado plano visto 
 
  Medición : 
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1      11.850      11.215     
    -1       0.850       0.001     
 
    Total :   132.897 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1     132.897       1.000     
    -1       8.255       1.000     
    -1       0.500       1.000     
    -1       8.255       0.000     
    -1       0.400       1.500     
    -1       1.754       0.250     
    -1       0.954       0.400     
    -1       0.500       0.250     
    -1       0.850       1.753     
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1      11.521       1.000     
    -1       0.000       0.000     
 
    Total :   132.628 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1     132.897       1.000       1.000 
    -1       8.255       1.000       1.000 
    -1       0.500       1.000       1.000 
    -1       8.255       0.000       1.000 
    -1       0.400       1.500       1.000 
    -1       1.754       0.250       1.000 
    -1       0.954       0.400       1.000 
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    -1       0.500       0.250       1.000 
    -1       0.850       1.753       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
 
    Total :   121.107 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    13279.402     
 
    Total :  13279.402 
 
 
 
Aleta 2 
 
* Unidad :m2 encofrado plano visto 
 
  Medición : 
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1      11.850      11.191     
    -1       0.850       0.001     
 
    Total :   132.612 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1     132.612       1.000     
    -1       8.255       1.000     
    -1       0.500       1.000     
    -1       8.255       0.000     
    -1       0.400       1.500     
    -1       1.754       0.250     
    -1       0.954       0.400     
    -1       0.500       0.250     
    -1       0.850       1.753     
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1      11.473       1.000     
    -1       0.000       0.000     
 
    Total :   132.295 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1     132.612       1.000       1.000 
    -1       8.255       1.000       1.000 
    -1       0.500       1.000       1.000 
    -1       8.255       0.000       1.000 
    -1       0.400       1.500       1.000 
    -1       1.754       0.250       1.000 
    -1       0.954       0.400       1.000 
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    -1       0.500       0.250       1.000 
    -1       0.850       1.753       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
 
    Total :   120.822 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    13273.157     
 
    Total :  13273.157 
 
 
 
Losa de transición 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1       0.300       5.000     
    1       0.300       5.000     
    1       0.300       8.800     
    1       0.100       4.650     
    1       0.100       4.650     
    1       0.100       9.000     
 
    Total :     7.470 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1       0.300       8.800       5.000 
 
    Total :    13.200 
 
* Unidad :m3 hormigón H-15 
 
  Medición : 
    1       0.100       9.000       4.650 
 
    Total :     4.185 
 
 
 
Acabados 
 
* Unidad :m2 pintado con pintura bituminosa impermeabilizante 
 
  Medición : 
    1      99.348     
    1     132.628     
    1     132.295     
 
    Total :   364.271 
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* Unidad :m3 material filtrante en trasdós del muro. 
 
  Medición : 
    1       8.900       7.955       1.295 
    1      10.850       7.955       1.295 
    1      10.850       7.955       1.295 
 
    Total :   315.354 
 
* Unidad :m2 manto filtrante tipo geotextil 
 
  Medición : 
    1       8.900       7.955     
    1      10.850       7.955     
    1      10.850       7.955     
 
    Total :   243.423 
 
* Unidad :m tubo dren sobre solera de hormigón. 
 
  Medición : 
    1      13.900     
    1      10.850     
    1      10.850     
 
    Total :    35.600 
 
* Unidad :m tubo de P.V.C. Diámetro 11 cm. 
 
  Medición : 
    2       1.150     
 
    Total :     2.300 
 
 
ESTREP 2 
 
MEDICIONES ESTRIBO : estrep 2 
==================== 
 
Estribo 
-------- 
 
Zapata 
 
* Unidad :m3 excavación en zanja 
 
  Medición : 
    1       0.000     
 
    Total :     0.000 
 
* Unidad :m3 relleno de zanja 
 
  Medición : 
    1       0.000     
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    Total :     0.000 
 
* Unidad :m2 hormigón H-15. Espesor 0.10 m. 
 
  Medición : 
    1     158.004     
 
    Total :   158.004 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1      12.600       0.100     
    1      12.540       0.100     
    1      12.600       0.100     
    1      12.540       0.100     
    1      12.400       1.200     
    1      12.340       1.200     
    1      12.400       1.200     
    1      12.340       1.200     
 
    Total :    64.404 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1     153.016       1.200     
 
    Total :   183.619 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    7809.792     
 
    Total :  7809.792 
 
 
 
Muro 
 
* Unidad :m2 encofrado plano visto 
 
  Medición : 
    1      10.900      10.476     
    1       0.850       1.651     
    1       0.850       1.651     
 
    Total :   116.995 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1      10.900       7.914     
    1      10.900       0.707     
    1      10.900       2.062     
    -1       1.000      10.476     
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    -1       1.000      10.476     
 
    Total :    95.494 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1      10.900       7.914       1.000 
    1      10.900       0.500       1.000 
    1      10.900       7.914       0.000 
    1      10.900       0.410       1.500 
    1      10.900       1.652       0.250 
    1      10.900       0.852       0.400 
    1      10.900       0.500       0.250 
    1       0.250       1.651       0.850 
    1       0.250       1.651       0.850 
 
    Total :   108.697 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    3485.232     
 
    Total :  3485.232 
 
 
 
Aleta 1 
 
* Unidad :m2 encofrado plano visto 
 
  Medición : 
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1      11.590       9.964     
    -1       0.850       0.001     
 
    Total :   115.482 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1     115.482       1.000     
    -1       7.914       1.000     
    -1       0.500       1.000     
    -1       7.914       0.000     
    -1       0.410       1.500     
    -1       1.652       0.250     
    -1       0.852       0.400     
    -1       0.500       0.250     
    -1       0.850       1.651     
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1       9.452       1.000     
    -1       0.000       0.000     
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    Total :   113.623 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1     115.482       1.000       1.000 
    -1       7.914       1.000       1.000 
    -1       0.500       1.000       1.000 
    -1       7.914       0.000       1.000 
    -1       0.410       1.500       1.000 
    -1       1.652       0.250       1.000 
    -1       0.852       0.400       1.000 
    -1       0.500       0.250       1.000 
    -1       0.850       1.651       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
 
    Total :   104.171 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    8636.691     
 
    Total :  8636.691 
 
 
 
Aleta 2 
 
* Unidad :m2 encofrado plano visto 
 
  Medición : 
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1      11.590      10.156     
    -1       0.850       0.001     
 
    Total :   117.707 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1     117.707       1.000     
    -1       7.914       1.000     
    -1       0.500       1.000     
    -1       7.914       0.000     
    -1       0.410       1.500     
    -1       1.652       0.250     
    -1       0.852       0.400     
    -1       0.500       0.250     
    -1       0.850       1.651     
    1       0.000       0.000     
    1       0.000       0.000     
    1       9.836       1.000     
    -1       0.000       0.000     
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    Total :   116.232 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1     117.707       1.000       1.000 
    -1       7.914       1.000       1.000 
    -1       0.500       1.000       1.000 
    -1       7.914       0.000       1.000 
    -1       0.410       1.500       1.000 
    -1       1.652       0.250       1.000 
    -1       0.852       0.400       1.000 
    -1       0.500       0.250       1.000 
    -1       0.850       1.651       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
    -1       0.000       0.000       1.000 
 
    Total :   106.396 
 
* Unidad :kg acero B400S / B500S 
 
  Medición : 
    1    8679.202     
 
    Total :  8679.202 
 
 
 
Losa de transición 
 
* Unidad :m2 encofrado plano oculto 
 
  Medición : 
    1       0.300       5.000     
    1       0.300       5.000     
    1       0.300       8.800     
    1       0.100       4.650     
    1       0.100       4.650     
    1       0.100       9.000     
 
    Total :     7.470 
 
* Unidad :m3 hormigón H-30 
 
  Medición : 
    1       0.300       8.800       5.000 
 
    Total :    13.200 
 
* Unidad :m3 hormigón H-15 
 
  Medición : 
    1       0.100       9.000       4.650 
 
    Total :     4.185 
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Acabados 
 
* Unidad :m2 pintado con pintura bituminosa impermeabilizante 
 
  Medición : 
    1      95.494     
    1     113.623     
    1     116.232     
 
    Total :   325.349 
 
* Unidad :m3 material filtrante en trasdós del muro. 
 
  Medición : 
    1       8.900       6.614       1.161 
    1      10.590       6.614       1.161 
    1      10.590       6.614       1.161 
 
    Total :   231.060 
 
* Unidad :m2 manto filtrante tipo geotextil 
 
  Medición : 
    1       8.900       6.614     
    1      10.590       6.614     
    1      10.590       6.614     
 
    Total :   198.949 
 
* Unidad :m tubo dren sobre solera de hormigón. 
 
  Medición : 
    1      13.900     
    1      10.590     
    1      10.590     
    Total :    35.080 
 
* Unidad :m tubo de P.V.C. Diámetro 11 cm. 
 
  Medición : 
    2       1.160     
 
    Total :     2.320 
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LLISTAT ISTRAM 
 
  Istram V.10.15 EDUCACIONAL 2000                                                    
pagina   1 
  PROYECTO :   Guiamets                                                
   
                                       
================================================= 
                                       * * *    RESUMEN DE MEDICIONES 
POR EJES     * * * 
                                       
================================================= 
 
       EJE            FIRME       TERRAPLEN        D TIERRA         
VEGETAL  S SELECCIONADO 
      ----- --------------- --------------- --------------- ----------
----- --------------- 
          1          7384.3         23829.0         14812.7          
4144.0         16731.7 
          2           244.6             5.8           384.6             
0.0           155.4 
          3           503.6            44.3          1216.4           
137.0           765.6 
      ----- --------------- --------------- --------------- ----------
----- --------------- 
      TOTAL          8132.6         23879.2         16413.7          
4281.0         17652.6 
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Millora de la carretera TV-3031

Tram: Els Guiamets
PK 13+150 a PK 14+480

AMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 1Data:

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
ACTUACIONS PREVIESCAPÍTOL 01
ACTUACIONS PRÈVIESSUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G21B3002

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

T1 MD

C#*D#*E#*F#2 0+900 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

2 G21B1002

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

T1 ME

C#*D#*E#*F#2 1+178 a 1+190 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G21DU100

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

T1 ME

C#*D#*E#*F#2 0+020 a 0+180 160,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G214U020

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

T1 llarg ample gruix

C#*D#*E#*F#2 Pont vell llosa 13,700 4,400 0,300 18,084

TOTAL AMIDAMENT 18,084

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

5 G22DU020

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 7.164,260 7.164,260

TOTAL AMIDAMENT 7.164,260

m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G21DU040
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 existent 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

7 G219U040

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 0+040 a 0+180 819,500 819,500

C#*D#*E#*F#3 0+960 a 1+443.30 2.079,600 2.079,600

C#*D#*E#*F#4 Rotonda i accessos a la rotonda 1.125,110 1.125,110

TOTAL AMIDAMENT 4.024,210

m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 G214U025

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

T1 alt llarg ample

C#*D#*E#*F#2 Pont vell 8,000 20,000 4,400 704,000

TOTAL AMIDAMENT 704,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESSUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidament auxiliars 4.281,000 4.281,000

TOTAL AMIDAMENT 4.281,000

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

2 G227U110

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 17.497,200 17.497,200

TOTAL AMIDAMENT 17.497,200

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3 G226U020

Euro



Millora de la carretera TV-3031

Tram: Els Guiamets
PK 13+150 a PK 14+480

AMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 3Data:

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 23.873,400 23.873,400

TOTAL AMIDAMENT 23.873,400

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

4 GR3PU010

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

T1 Area Gruix

C#*D#*E#*F#2 Talussos i desmunts 10.547,890 0,300 3.164,367

TOTAL AMIDAMENT 3.164,367

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob5 GR3PU050

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Previció de millora 3.164,367 3.164,367

TOTAL AMIDAMENT 3.164,367

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

6 G221U114

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auixiliars 16.029,100 16.029,100

TOTAL AMIDAMENT 16.029,100

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
FERMS I PAVIMENTSSUB-CAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

T1 EIX m3

C#*D#*E#*F#2 1 3.602,600 3.602,600

C#*D#*E#*F#3 3 131,900 131,900

TOTAL AMIDAMENT 3.734,500

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses2 G9HA0010

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

T1 Tipus de mescla Tones Percentatge de
betum
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C#*D#*E#*F#2 AC16 Surf B60/70 S 1.660,379 0,052 86,340

C#*D#*E#*F#3 AC22 bin B60/70 S 3.320,759 0,050 166,038

TOTAL AMIDAMENT 252,378

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI3 G9J1U010

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

T1 EIX m2

C#*D#*E#*F#2 1 12.711,386 12.711,386

C#*D#*E#*F#3 3 1.125,110 1.125,110

TOTAL AMIDAMENT 13.836,496

m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

4 G9GA0006

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

T1 Accessos Area gruix

C#*D#*E#*F#2 1+1320 MD 33,216 0,200 6,643

C#*D#*E#*F#3 1+1320 ME 31,340 0,200 6,268

C#*D#*E#*F#4 1+190 MD 110,077 0,200 22,015

C#*D#*E#*F#5 1+190 ME 24,870 0,200 4,974

C#*D#*E#*F#6 0+940 ME 36,625 0,200 7,325

C#*D#*E#*F#7 0+560 MD 38,690 0,200 7,738

C#*D#*E#*F#8 0+340 MD 74,185 0,200 14,837

C#*D#*E#*F#9 0+340 ME 24,127 0,200 4,825

C#*D#*E#*F#10 0+160 ME 136,569 0,200 27,314

TOTAL AMIDAMENT 101,939

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou5 G9J1U320

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

T1 EIX m2

C#*D#*E#*F#2 1 12.711,386 12.711,386

C#*D#*E#*F#3 3 1.125,110 1.125,110

TOTAL AMIDAMENT 13.836,496

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum6 G9H1U612

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

T1 EIX Area Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 1 12.711,386 0,050 2,400 1.525,366

C#*D#*E#*F#3 3 1.125,110 0,050 2,400 135,013

TOTAL AMIDAMENT 1.660,379

t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U020
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EIX Area Gruix Densitat

C#*D#*E#*F#2 1 12.711,386 0,100 2,400 3.050,733

C#*D#*E#*F#3 3 1.125,110 0,100 2,400 270,026

TOTAL AMIDAMENT 3.320,759

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
ESTRUCTURA MARMELLANSCAPÍTOL 04
TAULELLSUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 120 cm de cantell, totalment col·locada1 G4L1U090

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

T1 nª Llarg

C#*D#*E#*F#2 BIGUES PONT 5,000 20,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020

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

T1 kg

C#*D#*E#*F#2 TAULER (Segons despejament) 16.868,240 16.868,240

TOTAL AMIDAMENT 16.868,240

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070

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

T1 Llarg Ample Gruix

C#*D#*E#*F#2 TAULER 20,000 10,300 0,250 51,500

TOTAL AMIDAMENT 51,500

dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat4 G4ZBU022

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

T1 Estrps dm3 Nº

C#*D#*E#*F#2 TAULER - BIGUES 2,000 3,120 5,000 31,200

TOTAL AMIDAMENT 31,200

m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació5 G4DU020

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

T1 ample llosetes Llarg llosetes Llarg Pont Nº caras

C#*D#*E#*F#2 TAULER 0,500 1,600 20,000 8,000 128,000
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TOTAL AMIDAMENT 128,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist6 G4D0U015

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

T1 Nº Llarg Gruix

C#*D#*E#*F#2 TAULER 2,000 20,000 0,250 10,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 20,600 0,250 10,300

TOTAL AMIDAMENT 20,300

m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

7 G4Z7U014

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

T1 Ample Pont Nº

C#*D#*E#*F#2 Tauler 10,300 2,000 20,600

TOTAL AMIDAMENT 20,600

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en tauler de viaducte, inclós equipos de mesura i caminos.
Totalment acabada

8 PPA1U020

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
ESTRUCTURA MARMELLANSCAPÍTOL 04
ESTREP 1SUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

1 GFA1U110

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 2,300

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

2 GD5AU116

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 35,600 35,600

TOTAL AMIDAMENT 35,600
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m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G229U020

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 315,354 315,354

TOTAL AMIDAMENT 315,354

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars kg

C#*D#*E#*F#2 sabata 11.293,474 11.293,474

C#*D#*E#*F#3 alçat 5.195,753 5.195,753

C#*D#*E#*F#4 aleta 1 13.279,402 13.279,402

C#*D#*E#*F#5 aleta 2 13.273,157 13.273,157

TOTAL AMIDAMENT 43.041,786

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U070

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m3

C#*D#*E#*F#2 sabata 187,488 187,488

C#*D#*E#*F#3 alçat 113,016 113,016

C#*D#*E#*F#4 aleta 1 121,107 121,107

C#*D#*E#*F#5 aleta 2 120,822 120,822

C#*D#*E#*F#6 llosa transició 13,200 13,200

TOTAL AMIDAMENT 555,633

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist6 G4D0U010

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 sabata 65,080 65,080

C#*D#*E#*F#3 alçat 99,348 99,348

C#*D#*E#*F#4 aleta 1 132,628 132,628

C#*D#*E#*F#5 aleta 2 132,295 132,295

C#*D#*E#*F#6 llosa transició 7,470 7,470

TOTAL AMIDAMENT 436,821

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist7 G4D0U015

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 alçat 121,888 121,888
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C#*D#*E#*F#3 aleta 1 132,897 132,897

C#*D#*E#*F#4 aleta 2 132,612 132,612

TOTAL AMIDAMENT 387,397

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.

8 G3Z1U010

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 sabata 161,280 161,280

C#*D#*E#*F#3 llosa transicio 4,185 4,185

TOTAL AMIDAMENT 165,465

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

9 G228U022

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

T1 Ample llarg gruix

C#*D#*E#*F#2 Estrep 1 10,900 7,000 9,558 729,275

TOTAL AMIDAMENT 729,275

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

10 G222U104

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

T1 Ample llarg gruix

C#*D#*E#*F#2 Estrep1 10,900 11,000 10,908 1.307,869

TOTAL AMIDAMENT 1.307,869

m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

11 G228U065

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

T1 Ample llarg gruix

C#*D#*E#*F#2 Estrep1 10,900 4,000 9,558 416,729

TOTAL AMIDAMENT 416,729

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

12 G774U006

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 Estrep1 243,423 243,423

TOTAL AMIDAMENT 243,423
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m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica13 G781U010

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 Estrep1 364,271 364,271

TOTAL AMIDAMENT 364,271

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
ESTRUCTURA MARMELLANSCAPÍTOL 04
ESTREP 2SUB-CAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228U022

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

T1 Ample llarg gruix

C#*D#*E#*F#2 Estrep 1 10,900 7,000 9,558 729,275

TOTAL AMIDAMENT 729,275

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.

2 G3Z1U010

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 sabata 158,004 158,004

C#*D#*E#*F#3 llosa transicio 4,185 4,185

TOTAL AMIDAMENT 162,189

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 alçat 116,995 116,995

C#*D#*E#*F#3 aleta 1 115,482 115,482

C#*D#*E#*F#4 aleta 2 117,707 117,707

TOTAL AMIDAMENT 350,184

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist4 G4D0U010

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 sabata 64,404 64,404

C#*D#*E#*F#3 alçat 95,494 95,494

C#*D#*E#*F#4 aleta 1 113,623 113,623

C#*D#*E#*F#5 aleta 2 116,232 116,232
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C#*D#*E#*F#6 llosa transició 7,470 7,470

TOTAL AMIDAMENT 397,223

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U070

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m3

C#*D#*E#*F#2 sabata 183,619 183,619

C#*D#*E#*F#3 alçat 108,697 108,697

C#*D#*E#*F#4 aleta 1 104,171 104,171

C#*D#*E#*F#5 aleta 2 106,396 106,396

C#*D#*E#*F#6 llosa transició 13,200 13,200

TOTAL AMIDAMENT 516,083

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat6 G4B0U020

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars kg

C#*D#*E#*F#2 sabata 7.809,792 7.809,792

C#*D#*E#*F#3 alçat 3.485,232 3.485,232

C#*D#*E#*F#4 aleta 1 8.636,691 8.636,691

C#*D#*E#*F#5 aleta 2 8.679,202 8.679,202

TOTAL AMIDAMENT 28.610,917

m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

7 G229U020

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 231,060 231,060

TOTAL AMIDAMENT 231,060

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

8 GD5AU116

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 35,080 35,080

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 35,080

m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

9 GFA1U110

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

T1 m

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 2,320 2,320

TOTAL AMIDAMENT 2,320

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

10 G222U104

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

T1 Ample llarg gruix

C#*D#*E#*F#2 Estrep2 10,900 11,000 10,908 1.307,869

TOTAL AMIDAMENT 1.307,869

m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

11 G228U065

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

T1 Ample llarg gruix

C#*D#*E#*F#2 Estrep1 10,900 4,000 9,558 416,729

TOTAL AMIDAMENT 416,729

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica12 G781U010

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 Estrep2 325,349 325,349

TOTAL AMIDAMENT 325,349

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

13 G774U006

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

T1 Segons Amidaments Auxiliars m2

C#*D#*E#*F#2 Estrep2 198,949 198,949

TOTAL AMIDAMENT 198,949

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
MUR ESCULLERACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G22U010

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

T1 Area Llarg

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus per un'alçada de 3m 12,000 65,790 789,480
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TOTAL AMIDAMENT 789,480

m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols

2 G3J50014

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

T1 Alçat m3/ml Llarg

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus per un'alçada de 3m 4,650 65,790 305,924

TOTAL AMIDAMENT 305,924

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

3 G7B1U030

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

T1 Alçat Llarg

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus per un'alçada de 3m 6,880 65,790 452,635

TOTAL AMIDAMENT 452,635

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

4 GD5AU116

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

T1 Llarg

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus per un'alçada de 3m 65,790 65,790

TOTAL AMIDAMENT 65,790

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 G221U114

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

T1 m3/ml Llarg

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus per un'alçada de 3m 2,600 65,790 171,054

TOTAL AMIDAMENT 171,054

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
CALAIX PREFABRICAT 3X3CAPÍTOL 06
ALETESSUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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.

1 G3Z1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Sabata aleta 1 2,600 1,900 4,940

C#*D#*E#*F#2 Sabata aleta 2 2,700 3,450 9,315

C#*D#*E#*F#3 Sabata aleta 3 5,800 2,300 13,340
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C#*D#*E#*F#4 Sabata aleta 4 3,200 3,450 11,040

C#*D#*E#*F#5 Embocadura Aleta1-2 i rastell 4,568 4,568

C#*D#*E#*F#6 Embocadura Aleta 3-4 i rastell 18,668 18,668

TOTAL AMIDAMENT 61,871

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015

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

T1 Aleta 1

C#*D#*E#*F#2 Alçat 3,655 3,655

T3 Aleta 2

C#*D#*E#*F#4 Alçat 5,375 5,375

T5 Aleta 3

C#*D#*E#*F#6 Alçat 12,040 12,040

T7 Aleta 4

C#*D#*E#*F#8 Alçat 6,988 6,988

TOTAL AMIDAMENT 28,058

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

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

C#*D#*E#*F#1 Alçat aleta 1 3,655 3,655

C#*D#*E#*F#2 Alçat aleta 2 5,375 5,375

C#*D#*E#*F#3 Alçat aleta 3 12,040 12,040

C#*D#*E#*F#4 Alçat aleta 4 6,988 6,988

C#*D#*E#*F#5 Tapes 1,000 0,300 4,000 1,200

C#*D#*E#*F#6 Sabata aleta 1 1,700 0,300 2,000 1,020

C#*D#*E#*F#7 2,400 0,300 2,000 1,440

C#*D#*E#*F#8 Sabata aleta 2 2,500 0,500 2,000 2,500

C#*D#*E#*F#9 3,250 0,500 2,000 3,250

C#*D#*E#*F#10 Sabata aleta 3 5,600 0,320 1,792

C#*D#*E#*F#11 2,100 0,300 2,000 1,260

C#*D#*E#*F#12 Sabata aleta 4 3,250 0,500 2,000 3,250

C#*D#*E#*F#13 3,000 0,500 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#14 Embocadura aletes 1-2 6,920 1,300 8,996

C#*D#*E#*F#15 Embocadura aletes 3-4 6,530 1,300 8,489

TOTAL AMIDAMENT 64,255

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat4 G450U050

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

T1 Aleta 1

C#*D#*E#*F#2 Sabata 1,224 1,224

C#*D#*E#*F#3 Alçat 1,096 1,096

T4 Aleta 2

Euro
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C#*D#*E#*F#5 Sabata 4,688 4,688

C#*D#*E#*F#6 Alçat 1,765 1,765

T7 Aleta 3

C#*D#*E#*F#8 Sabata 3,528 3,528

C#*D#*E#*F#9 Alçat 3,612 3,612

T10 Aleta 4

C#*D#*E#*F#11 Sabata 5,688 5,688

C#*D#*E#*F#12 Alçat 2,295 2,295

C#*D#*E#*F#13 Embocadura aletes 1-2 4,568 0,300 1,370

C#*D#*E#*F#14 Embocadura aletes 3-4 18,668 0,300 5,600

C#*D#*E#*F#15 Rastell aletes 1-2 1,750 1,000 1,750

C#*D#*E#*F#16 Rastell aletes 3-4 2,020 1,000 2,020

TOTAL AMIDAMENT 34,636

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

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

T1 Aleta 1

C#*D#*E#*F#2 Sabata 70,346 70,346

C#*D#*E#*F#3 Alçat 67,739 67,739

T4 Aleta 2

C#*D#*E#*F#5 Sabata 238,778 238,778

C#*D#*E#*F#6 Alçat 101,353 101,353

T7 Aleta 3

C#*D#*E#*F#8 Sabata 191,528 191,528

C#*D#*E#*F#9 Alçat 189,997 189,997

T10 Aleta 4

C#*D#*E#*F#11 Sabata 263,805 263,805

C#*D#*E#*F#12 Alçat 120,755 120,755

T13 Rastell i soleres d'entrada i sortida

C#*D#*E#*F#14 Rastell 100,068 100,068

C#*D#*E#*F#15 Soleres 345,750 345,750

C#*D#*E#*F#16 Imposta 107,780 107,780

TOTAL AMIDAMENT 1.797,899

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica6 G781U010

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

C#*D#*E#*F#1 Aleta 1 3,655 3,655

C#*D#*E#*F#2 Aleta 2 5,387 5,387

C#*D#*E#*F#3 Aleta 3 12,040 12,040

C#*D#*E#*F#4 Aleta 4 7,003 7,003

TOTAL AMIDAMENT 28,085
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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

7 GD5AU116

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

C#*D#*E#*F#1 Aleta 1 1,700 1,700

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

C#*D#*E#*F#3 Aleta 3 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#4 Aleta 4 3,250 3,250

TOTAL AMIDAMENT 13,050

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

8 G774U006

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

C#*D#*E#*F#1 Aleta 1 3,655 3,655

C#*D#*E#*F#2 Aleta 2 5,387 5,387

C#*D#*E#*F#3 Aleta 3 12,040 12,040

C#*D#*E#*F#4 Aleta 4 7,003 7,003

TOTAL AMIDAMENT 28,085

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
CALAIX PREFABRICAT 3X3CAPÍTOL 06
CALAIX PREFABRICATSUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització amb calaix prefabricat de 2,5x2,5 metres de formigó armat, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, segons plànols

1 GD75U12Z

AMIDAMENT DIRECTE 20,500

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.

2 G3Z1U010

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

T1 Llarg Ample

C#*D#*E#*F#2 Calaix 20,500 3,480 71,340

TOTAL AMIDAMENT 71,340

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

3 G774U006

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

T1 Llarg Alçada

C#*D#*E#*F#2 Calaix 20,500 3,480 71,340

TOTAL AMIDAMENT 71,340
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m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U065

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

T1 Area Trasdos Llarg

C#*D#*E#*F#2 Calaix 24,340 20,500 498,970

TOTAL AMIDAMENT 498,970

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica5 G781U010

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

T C#*D#*E#*F#1 Llarg Alçada

C#*D#*E#*F#2 Calaix 20,500 3,480 71,340

TOTAL AMIDAMENT 71,340

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
DRENATGESCAPÍTOL 07
DRENATGESUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

1 GD5AU216

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+040 a 0+081 41,450 41,450

C#*D#*E#*F#3 0+350 a 0+474 124,050 124,050

C#*D#*E#*F#4 0+745 a 0+877 131,910 131,910

C#*D#*E#*F#5 0+875 a 0+977 102,270 102,270

T6 PK ME

C#*D#*E#*F#7 0+350 a 0+480 130,580 130,580

C#*D#*E#*F#8 0+745 a 0+960 215,320 215,320

T9 ROTONDA

C#*D#*E#*F#10 cuneta exterior 89,050 89,050

C#*D#*E#*F#11 dren profund 113,028 113,028

TOTAL AMIDAMENT 947,658

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

2 G222U104

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

T1 Profunditat Llarg Ample Nº

C#*D#*E#*F#2 D800 1,800 1,100 1,220 7,000 16,909

TOTAL AMIDAMENT 16,909

Euro
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u Embocadura armada per a obres de drenatge circulars de diàmetre 80/100 cms o rectangulars de costat inferior o igual a
1,00 m , prefabricada de la casa GLS o similar, sobre capa de formigó HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament
horitzontal de les aletes, totalment col.locada

3 GD5GU01Z

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

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 En obra de sortida de col.lector dm=80
cm

7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 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 i malla d'acer electrosoldada

4 GD57U30Z

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+340 a 0+348 8,360 8,360

C#*D#*E#*F#3 0+550 a 0+555 4,450 4,450

C#*D#*E#*F#4 1+200 a 1+206 6,330 6,330

C#*D#*E#*F#5 1+320  a 1+325 5,230 5,230

T8 PK ME m

C#*D#*E#*F#9 0+340 a 0+352 12,510 12,510

C#*D#*E#*F#10 0+940 a 0+944 4,230 4,230

C#*D#*E#*F#11 1+191 a 1+197 6,170 6,170

C#*D#*E#*F#12 1+320 a 1+324 4,210 4,210

TOTAL AMIDAMENT 51,490

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 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 GD57U01Z

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+040 a 0+081 41,450 41,450

C#*D#*E#*F#3 0+350 a 0+474 124,050 124,050

C#*D#*E#*F#4 0+745 a 0+877 131,910 131,910

C#*D#*E#*F#5 0+875 a 0+977 102,270 102,270

T6 PK ME

C#*D#*E#*F#7 0+350 a 0+480 130,580 130,580

C#*D#*E#*F#8 0+745 a 0+960 215,320 215,320

T9 ROTONDA

C#*D#*E#*F#10 cuneta exterior 89,050 89,050

TOTAL AMIDAMENT 834,630

m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

6 GD57U51Z

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+160  a 0+252 91,930 91,930

C#*D#*E#*F#3 0+280 a a0+338 58,390 58,390

C#*D#*E#*F#4 0+480 a 0+730 249,730 249,730

T5 PK ME m

C#*D#*E#*F#6 0+190 a 0+257 67,540 67,540

C#*D#*E#*F#7 0+280 a 0+338 58,190 58,190

C#*D#*E#*F#8 0+480 a 0+730 249,700 249,700

C#*D#*E#*F#9 0+980 a  1+442 462,310 462,310

T10 Cuneta de guarda MD

C#*D#*E#*F#11 0+370 a 0+480 109,820 109,820

TOTAL AMIDAMENT 1.347,610

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

7 GD75U05Z

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

T1 O.D.T 80 cm m

C#*D#*E#*F#2 0+480 11,300 11,300

C#*D#*E#*F#3 0+877 12,120 12,120

C#*D#*E#*F#4 1+020 11,300 11,300

C#*D#*E#*F#5 1+300 11,300 11,300

TOTAL AMIDAMENT 46,020

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

8 GD5GUZZZ

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

T1 BAIXANT m

C#*D#*E#*F#2 0+370 4,800 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 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

9 GDD1U0ZZ

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

T1 PK ME unitats

C#*D#*E#*F#2 0+877 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

10 GD5U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 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

11 GD7U030

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+340 8,360 8,360

C#*D#*E#*F#3 0+550 4,450 4,450

C#*D#*E#*F#4 1+200 6,330 6,330

C#*D#*E#*F#5 1+300 4,210 4,210

T6 PK ME m

C#*D#*E#*F#7 0+340 12,510 12,510

C#*D#*E#*F#8 1+200 6,170 6,170

C#*D#*E#*F#9 1+300 5,240 5,240

T11 ROTONDA m

C#*D#*E#*F#12 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 67,270

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA1U320

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

T1 Marcas vials m

C#*D#*E#*F#2 Vorals M2.6 1.410,000 1.410,000

C#*D#*E#*F#3 Pintat Discontínua M2-2 1.410,000 1.410,000

C#*D#*E#*F#4 Discontínua Ceda M4.2 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 Discontínua per accessos M1.12 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#6 Preavís de línia discontínua M1.9 500,000 500,000

C#*D#*E#*F#7 Discontínua M1.2 1.200,000 1.200,000

C#*D#*E#*F#8 Discontínua adossada a contínua 1.200,000 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 5.820,000

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

2 GBA33001

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

T1 Area Nº

C#*D#*E#*F#2 stops 3,340 9,000 30,060

C#*D#*E#*F#3 ceda 1,434 3,000 4,302

TOTAL AMIDAMENT 34,362
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PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ VERTICALSUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBB1U102

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

T1 PK MD u

C#*D#*E#*F#2 1+190 R-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1+243 P-4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 1+293 R-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 1+443 R-1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Per accesos a la Rotonda R-1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Per accesos a la Rotonda P-4 2,000 2,000

T8 PK ME u

C#*D#*E#*F#9 0+040 P-17b 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 0+545 P-14a 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

2 GBB1U111

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

T1 PK MD u

C#*D#*E#*F#2 0+240 R-305 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 0+380 R-501 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 0+660 R-305 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 0+660 R-305 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 0+820 R-501 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 1+130 R-305 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 1+180 R-301 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 1+393 R-301 1,000 1,000

T10 PK ME u

C#*D#*E#*F#11 0+240 R-305 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 0+240 R-501 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 1+130 R-305 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 1+130 R-501 1,000 1,000

T15 ROTONDA u

C#*D#*E#*F#16 R-101 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#17 R-401 a 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#18 R-402 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000
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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

3 GBBZU005

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

4 GBBU662

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidament auxiliars 0,886 0,886

TOTAL AMIDAMENT 0,886

m2 Placa d'alumini fins a 0,25 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

5 GBB5U650

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 0,699 0,699

TOTAL AMIDAMENT 0,699

m2 Placa d'alumini amb dors tancat, 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 HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

6 GBB5U952

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments amidaments
auxiliars

3,956 3,956

TOTAL AMIDAMENT 3,956

m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins 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 suport, totalment col·locada

7 GBB5U653

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 1,170 1,170

TOTAL AMIDAMENT 1,170

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

Euro



Millora de la carretera TV-3031

Tram: Els Guiamets
PK 13+150 a PK 14+480

AMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 22Data:

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

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Amidaments auxiliars 25,114 25,114

TOTAL AMIDAMENT 25,114

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

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

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 17,234 17,234

TOTAL AMIDAMENT 17,234

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

10 GBBU101

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

11 GBBVU103

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

12 GBBVU105

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

13 GBBU107

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

14 GBBVU109
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

15 GBBU201

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

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

16 GBBVU203

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 19,660 19,660

TOTAL AMIDAMENT 19,660

m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

17 GBBU206

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 12,800 12,800

TOTAL AMIDAMENT 12,800

m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

18 GBBVU205

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

T1

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 3,530 3,530

TOTAL AMIDAMENT 3,530

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

19 GBBVU208

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 4,130 4,130

TOTAL AMIDAMENT 4,130

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

20 GBBU207
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 9,400 9,400

TOTAL AMIDAMENT 9,400

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

21 GBB1U121

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

T1 PK MD STOP u

C#*D#*E#*F#2 0+353 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 0+560 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 1+200 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 1+330 1,000 1,000

T9 PK ME STOP u

C#*D#*E#*F#10 0+150 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 0+335 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 0+940 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 1+190 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 1+230 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

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

22 GBC1U116

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 08
PROTECCIONSSUB-CAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GB2AU503

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+220 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#3 0+295 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#4 0+500 52,000 52,000

C#*D#*E#*F#5 0+560 64,000 64,000
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C#*D#*E#*F#6 0+958 228,000 228,000

C#*D#*E#*F#7 1+200 116,000 116,000

C#*D#*E#*F#8 1+385 96,000 96,000

T9 PK ME m

C#*D#*E#*F#10 0+220 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#11 0+295 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#12 0+500 228,000 228,000

C#*D#*E#*F#13 1+200 112,000 112,000

T14 ROTONDA m

C#*D#*E#*F#15 Costat exterior 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 1.084,000

m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres de seguretat flexibles , incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries
per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

2 GB2ZUB01

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 1+200 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#3 1+411 31,000 31,000

T4 PK ME m

C#*D#*E#*F#5 0+220 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 91,000

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

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

T1 PK MD u

C#*D#*E#*F#2 0+220 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 0+500 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 0+560 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 0+958 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 1+385 2,000 2,000

T7 PK ME u

C#*D#*E#*F#8 0+220 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 0+500 1,000 1,000

T10 ROTONDA u

C#*D#*E#*F#11 Costat exterior 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

4 GB2AU580
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PK MD u

C#*D#*E#*F#2 0+295 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 0+500 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 0+560 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 0+958 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 1+200 2,000 2,000

T7 PK ME u

C#*D#*E#*F#8 0+295 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 0+500 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 1+200 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de
diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials
d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat

5 GB12U210

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

T1 PK Llarg Nº

C#*D#*E#*F#2 0+260 20,000 2,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

6 GB2AU554

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+240 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 0+280 16,000 16,000

T4 PK ME m

C#*D#*E#*F#5 0+240 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#6 0+280 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

u Extrem de 8 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

7 GB2AU583

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

T1 PK MD m

C#*D#*E#*F#2 0+220 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 0+295 1,000 1,000

T4 PK ME m

C#*D#*E#*F#5 0+220 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 0+295 1,000 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
FIBRA OPTICACAPÍTOL 09
FIBRA OPTICASUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols

1 GDK3U010

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

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Pericó 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Canalització de serveis en voral amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, senyalització amb marca vial de color blau de 5 cm d'amplada,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.

2 GDG5U043

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

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Canalització 1.407,600 1.407,600

TOTAL AMIDAMENT 1.407,600

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
101 TELEFONICA 0+360SUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.1 STPFRT04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

M3 ABOCAMENT DE RUNES PROVINENTS DE LA RASA EN ABOCADOR LEGALITZAT (TAXES) AMB LA GESTIÓ DE LA
GUIA MUNICIPAL, INCLÓS TRÀFEC SIMPLE DE TERRES DINS DE L'OBRA PER AL SEU ACOPI TEMPORAL.

2 STCETABL

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA,
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.

3 STARDFII

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ML NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS NOVES.4 STCVMDN2

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 126,000

ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRENY COMPACTE
O EN PRESENCIA D'AIGUA I SERVEIS ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DE PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS O ABRAÇADORES, PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE,
CARREGA I TRNSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.

5 STC415QC

AMIDAMENT DIRECTE 13,630

UT OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN TERRENY COMPACTE.6 STPFU002

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
102 TELEFONICA 0+600SUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.1 STPFRT04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

M3 ABOCAMENT DE RUNES PROVINENTS DE LA RASA EN ABOCADOR LEGALITZAT (TAXES) AMB LA GESTIÓ DE LA
GUIA MUNICIPAL, INCLÓS TRÀFEC SIMPLE DE TERRES DINS DE L'OBRA PER AL SEU ACOPI TEMPORAL.

2 STCETABL

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

UT OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN TERRENY COMPACTE.3 STPFU002

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 10
103 TELEFONICA 1+400SUB-CAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 ABOCAMENT DE RUNES PROVINENTS DE LA RASA EN ABOCADOR LEGALITZAT (TAXES) AMB LA GESTIÓ DE LA
GUIA MUNICIPAL, INCLÓS TRÀFEC SIMPLE DE TERRES DINS DE L'OBRA PER AL SEU ACOPI TEMPORAL.

1 STCETABL

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.2 STPFRT04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

UT OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN ROCA.3 STPFU003

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRENY COMPACTE
O EN PRESENCIA D'AIGUA I SERVEIS ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DE PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS O ABRAÇADORES, PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE,
CARREGA I TRNSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.

4 STC415QC

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA,
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.

5 STARDFII

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ML NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS NOVES.6 STCVMDN2

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 11
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRESUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 PPA0U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ELS GUIAMETSOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 11
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut2 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició3 XPA000RC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per abonar la realització d'assaigs complementaris de control de qualitat, segons plec de
condicions i d'acord amb el Decret 77/1984 de la Generalitat de Catalunya.

4 XPA200CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Tram: Els Guiamets

Millora de la carretera TV-3031
PK 13+150 a PK 14+480

ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 1Pág.:Fecha:

Máscara de entrada: * (Ordenación por código)

22/06/11

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %

G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

51,16 18,084 0,061 925,18

G214U025 m3 Enderroc d'estructures de
paredat de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

36,71 704,000 1,582 25.843,84

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

4,66 4.024,210 1,153 18.752,82

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

3,43 12,000 0,004 41,16

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

35,71 1,000 0,005 35,71

G21DU040 m Demolició de claveguera de tub
de formigó de diàmetre interior
< 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

42,40 12,000 0,036 508,80

G21DU100 m Demolició de cuneta triangular
de formigó de 1,50 m d'amplària
i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

12,35 160,000 0,127 1.976,00

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

2,54 4.281,000 0,678 10.873,74

G221U114 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

4,21 16.200,154 4,189 68.202,65

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 2Pág.:Fecha:

Máscara de entrada: * (Ordenación por código)

22/06/11

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %

G222U104 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

9,93 2.632,647 1,6010 26.142,18

G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

5,45 23.873,400 7,9711 130.110,03

G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

7,41 17.497,200 7,9412 129.654,25

G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats
de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de
préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

7,11 1.458,550 0,6413 10.370,29

G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de
préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

12,01 1.332,428 0,9814 16.002,46

G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

21,02 546,414 0,7015 11.485,62

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 3Pág.:Fecha:

Máscara de entrada: * (Ordenación por código)

22/06/11

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %

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

0,33 7.164,260 0,1416 2.364,21

G22U010 m3 Rebliment de material filtrant
en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense
fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

28,90 789,480 1,4017 22.815,97

G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra
calcària de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

44,11 305,924 0,8318 13.494,31

G3Z1U010 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.

9,10 460,865 0,2619 4.193,87

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

95,48 34,636 0,2020 3.307,05

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

106,64 1.123,216 7,3421 119.779,75

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

1,02 90.318,842 5,6422 92.125,22

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

31,77 898,299 1,7523 28.538,96

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

35,75 785,939 1,7224 28.097,32

G4DU020 m2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

38,04 128,000 0,3025 4.869,12

G4L1U090 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 120 cm de cantell,
totalment col·locada

358,20 100,000 2,1926 35.820,00

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 4Pág.:Fecha:

Máscara de entrada: * (Ordenación por código)

22/06/11

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %

G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

347,28 20,600 0,4427 7.153,97

G4ZBU022 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments a una pendent,
inclòs part proporcional de
morter d'anivellament,
col·locat

24,43 31,200 0,0528 762,22

G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 9
mm d'alçada, feltre de
polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió
de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
totalment col·locada

16,32 541,797 0,5429 8.842,13

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

2,52 789,045 0,1230 1.988,39

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,54 452,635 0,0731 1.149,69

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

20,57 3.734,500 4,7132 76.818,67

G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

102,49 101,939 0,6433 10.447,73

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum

32,81 3.320,759 6,6734 108.954,10

G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

35,05 1.660,379 3,5635 58.196,28

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

397,68 252,378 6,1536 100.365,68

Euro
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NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,63 13.836,496 0,5337 8.716,99

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

0,38 13.836,496 0,3238 5.257,87

GB12U210 m Ampit prefabricat de formigó
armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb
barana metàl·lica de passamà
tubular de 139,7 mm de diàmetre
i 12,5 mm de gruix, amb suports
cada 3 m de 0,55 m d'alçària,
tot d'acer galvanitzat en
calent, incloent materials
d'ancoratge i accessoris de
dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locat

357,11 40,000 0,8739 14.284,40

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

34,06 1.084,000 2,2640 36.921,04

GB2AU554 m Barrera de seguretat metàl·lica
doble, amb separador, tipus
BMDNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció
doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

81,01 64,000 0,3241 5.184,64

GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en
calent, incloent 4 m de tanca
de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm, separadors, topall
final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment
col·locat en recta o corba de
qualsevol radi

203,32 10,000 0,1242 2.033,20
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GB2AU583 u Extrem de 8 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

500,74 4,000 0,1243 2.002,96

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

702,10 11,000 0,4744 7.723,10

GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de
motociclistes, homologada
d'acord amb la EN-1317, en
barreres de seguretat flexibles
, incloent part proporcional de
braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar, totes les operacions
necessàries per a la
col·locació del braç de
subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi.

16,84 91,000 0,0945 1.532,44

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,22 5.820,000 0,4346 7.100,40

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

20,21 34,362 0,0447 694,46

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

144,50 12,000 0,1148 1.734,00
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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

114,21 23,000 0,1649 2.626,83

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

140,88 9,000 0,0850 1.267,92

GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 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

450,25 0,699 0,0251 314,72

GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins 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 suport, totalment
col·locada

271,09 1,170 0,0252 317,18

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

245,70 25,114 0,3853 6.170,51
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GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, 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 HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

415,77 3,956 0,1054 1.644,79

GBBU101 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

98,85 2,000 0,0155 197,70

GBBU107 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

170,62 6,000 0,0656 1.023,72

GBBU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

22,89 6,500 0,0157 148,79

GBBU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat

63,25 12,800 0,0558 809,60

GBBU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

100,17 9,400 0,0659 941,60

GBBU662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10
m2 i fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

431,40 0,886 0,0260 382,22
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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

199,41 17,234 0,2161 3.436,63

GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

119,61 6,000 0,0462 717,66

GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

138,35 1,000 0,0163 138,35

GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

255,85 1,000 0,0264 255,85

GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

27,60 19,660 0,0365 542,62

GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

35,10 3,530 0,0166 123,90

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

134,81 4,130 0,0367 556,77

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

101,91 8,000 0,0568 815,28
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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

189,95 4,000 0,0569 759,80

GD57U01Z 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 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

22,90 834,630 1,1770 19.113,03

GD57U30Z m Gual de cuneta transitable o de
seguretat, de 2,40 m d'amplada
i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 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 i malla d'acer
electrosoldada

48,25 51,490 0,1571 2.484,39

GD57U51Z m Cuneta profunda triangular, de
1,50 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

23,28 1.347,610 1,9272 31.372,36

GD5AU116 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

12,19 149,520 0,1173 1.822,65

GD5AU216 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 excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

25,33 947,658 1,4774 24.004,18
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GD5GU01Z u Embocadura armada per a obres
de drenatge circulars de
diàmetre 80/100 cms o
rectangulars de costat inferior
o igual a 1,00 m , prefabricada
de la casa GLS o similar, sobre
capa de formigó HM-20 de 30
cms de gruix per a encastament
horitzontal de les aletes,
totalment col.locada

801,09 7,000 0,3475 5.607,63

GD5GUZZZ m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

29,07 4,800 0,0176 139,54

GD5U010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

284,39 1,000 0,0277 284,39

GD75U05Z 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 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

116,80 46,020 0,3378 5.375,14

GD75U12Z m Canalització amb calaix
prefabricat de 2,5x2,5 metres
de formigó armat, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base
d'assentament, segons plànols

1.204,11 20,500 1,5179 24.684,25

GD7U030 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 50 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

64,84 67,270 0,2780 4.361,79

GDD1U0ZZ u Pou de registre de 100 cm de
diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 20
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

549,77 1,000 0,0381 549,77
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GDG5U043 m Canalització de serveis en
voral amb quatre (4) tubs de
PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5
mm de gruix, de qualsevol
color, incloent l'excavació,
reblert de rasa amb formigó
HM-20, senyalització amb marca
vial de color blau de 5 cm
d'amplada, càrrega i transport
a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols.

25,52 1.407,600 2,2082 35.921,95

GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó
de 85x70x120 cm de secció
interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa
de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado,
segons plànols

734,79 4,000 0,1883 2.939,16

GFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,27 4,620 0,0084 19,73

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

2,84 3.164,367 0,5585 8.986,80

GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví,
inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2,04 3.164,367 0,4086 6.455,31

PPA0U001 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

16.000,00 1,000 0,9887 16.000,00

PPA1U020 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a prova de carga en
tauler de viaducte, inclós
equipos de mesura i caminos.
Totalment acabada

1.561,26 1,000 0,1088 1.561,26
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STARDFII UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARQUETA DE REGISTRE
PREFABRICADA TIPUS DF-II
COMPLERTA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ
MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ
DE MARC I TAPA, REBLIMENT,
PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.

1.161,52 4,000 0,2889 4.646,08

STC415QC ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE
PE125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ
MECÀNICA EN TERRENY COMPACTE O
EN PRESENCIA D'AIGUA I SERVEIS
ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA
SUPERIOR DE PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS O ABRAÇADORES,
PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT,
PICONATGE, CARREGA I TRNSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR.

97,80 218,630 1,3190 21.382,01

STCETABL M3 ABOCAMENT DE RUNES PROVINENTS
DE LA RASA EN ABOCADOR
LEGALITZAT (TAXES) AMB LA
GESTIÓ DE LA GUIA MUNICIPAL,
INCLÓS TRÀFEC SIMPLE DE TERRES
DINS DE L'OBRA PER AL SEU ACOPI
TEMPORAL.

16,33 26,000 0,0391 424,58

STCVMDN2 ML NETEJA I MANDRINADA DE
CONDUCTES PER A CANALITZACIONS
NOVES.

0,57 331,000 0,0192 188,67

STPFRT04 UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT
TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.

251,27 6,000 0,0993 1.507,62

STPFU002 UT OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O
FIBRA EN TERRENY COMPACTE.

144,72 12,000 0,1194 1.736,64

STPFU003 UT OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O
FIBRA EN ROCA.

327,67 3,000 0,0695 983,01

XPA000RC pa Partida alçada a justificar per
la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició

9.246,40 1,000 0,5796 9.246,40

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

23.577,10 1,000 1,4497 23.577,10

XPA200CQ pa Partida alçada a justificar per
abonar la realització d'assaigs
complementaris de control de
qualitat, segons plec de
condicions i d'acord amb el
Decret 77/1984 de la
Generalitat de Catalunya.

63.497,61 1,000 3,8998 63.497,61

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

16.325,86 1,000 1,0099 16.325,86

TOTAL: 100,001.632.586,20

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€51,16m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 1

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€36,71m3G214U025 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€4,66m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€3,43mG21B1002 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- 4

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€35,71uG21B3002 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- 5

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€42,40mG21DU040 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 6

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€12,35mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€28,90m3G22U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 8

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€2,54m3G221U010 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- 9

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,21m3G221U114 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- 10

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€9,93m3G222U104 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- 11

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€5,45m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€7,41m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 13

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€7,11m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 14

(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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€12,01m3G228U065 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 15

(DOTZE EUROS AMB UN CENTIMS)

€21,02m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 16

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

€0,33m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 17

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€44,11m3G3J50014 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 18

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€9,10m2G3Z1U010 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- 19

(NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

€95,48m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 20
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€106,64m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 21
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€1,02kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 22
(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

€38,04m2G4DU020 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs
col·locació

P- 23

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€31,77m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 24
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€35,75m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 25
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€358,20mG4L1U090 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 120 cm de cantell,
totalment col·locada

P- 26

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

€347,28mG4Z7U014 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir
moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació
de la caixa

P- 27

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€24,43dm3G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

P- 28

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€16,32m2G774U006 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

P- 29

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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€2,52m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 30

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€2,54m2G7B1U030 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 31

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€20,57m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 32
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€102,49m3G9GA0006 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

P- 33

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€32,81tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 34

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€35,05tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 35

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

€397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 36
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€0,63m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 37
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€0,38m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 38
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€357,11mGB12U210 Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular
de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer
galvanitzat en calent, incloent materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locat

P- 39

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€34,06mGB2AU503 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- 40

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

€81,01mGB2AU554 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent una tanca a cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 41

(VUITANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

€203,32uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

P- 42

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€500,74uGB2AU583 Extrem de 8 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- 43

(CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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€702,10uGB2AU584 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- 44

(SET-CENTS DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

€16,84mGB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres de
seguretat flexibles , incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els
suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

P- 45

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€1,22mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 46

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€20,21m2GBA33001 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- 47

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€98,85uGBBU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 48

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€170,62uGBBU107 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- 49

(CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€22,89mGBBU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 50

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€63,25mGBBU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 51

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€100,17mGBBU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 52

(CENT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€431,40m2GBBU662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 53

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€144,50uGBB1U102 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- 54

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€114,21uGBB1U111 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- 55

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€140,88uGBB1U121 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- 56

(CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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€450,25m2GBB5U650 Placa d'alumini fins a 0,25 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- 57

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€271,09m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins 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 suport, totalment col·locada

P- 58

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

€245,70m2GBB5U654 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- 59

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€415,77m2GBB5U952 Placa d'alumini amb dors tancat, 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 HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 60

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€199,41m3GBBVU001 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- 61

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

€119,61uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 62

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€138,35uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 63

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€255,85uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 64

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€27,60mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 65

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€35,10mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 66

(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

€134,81mGBBVU208 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- 67

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

€101,91uGBBZU005 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- 68

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€189,95uGBC1U116 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- 69

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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€284,39uGD5U010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 70

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€22,90mGD57U01Z 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 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- 71

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€48,25mGD57U30Z Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 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 i malla d'acer electrosoldada

P- 72

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€23,28mGD57U51Z Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 73

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€12,19mGD5AU116 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- 74

(DOTZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€25,33mGD5AU216 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 excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols

P- 75

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€801,09uGD5GU01Z Embocadura armada per a obres de drenatge circulars de diàmetre 80/100 cms o rectangulars de
costat inferior o igual a 1,00 m , prefabricada de la casa GLS o similar, sobre capa de formigó
HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament horitzontal de les aletes, totalment col.locada

P- 76

(VUIT-CENTS UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

€29,07mGD5GUZZZ Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 77

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

€64,84mGD7U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 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- 78

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€116,80mGD75U05Z Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

P- 79

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€1.204,11mGD75U12Z Canalització amb calaix prefabricat de 2,5x2,5 metres de formigó armat, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, segons plànols

P- 80

(MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€549,77uGDD1U0ZZ Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 20 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- 81

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€25,52mGDG5U043 Canalització de serveis en voral amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, senyalització
amb marca vial de color blau de 5 cm d'amplada, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.

P- 82

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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€734,79uGDK3U010 Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per
a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols

P- 83

(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€4,27mGFA1U110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat

P- 84

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€2,84m3GR3PU010 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- 85

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€2,04m3GR3PU050 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 86

(DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€16.000,00paPPA0U001 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- 87

(SETZE MIL EUROS)

€1.561,26paPPA1U020 Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en tauler de viaducte, inclós equipos de
mesura i caminos. Totalment acabada

P- 88

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€1.161,52UTSTARDFII SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II
COMPLERTA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN
TERRA, COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

P- 89

(MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€97,80MLSTC415QC CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN
TERRENY COMPACTE O EN PRESENCIA D'AIGUA I SERVEIS ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA
SUPERIOR DE PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS O ABRAÇADORES, PROTECCIÓ
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRNSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR.

P- 90

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€16,33M3STCETABL ABOCAMENT DE RUNES PROVINENTS DE LA RASA EN ABOCADOR LEGALITZAT (TAXES)
AMB LA GESTIÓ DE LA GUIA MUNICIPAL, INCLÓS TRÀFEC SIMPLE DE TERRES DINS DE
L'OBRA PER AL SEU ACOPI TEMPORAL.

P- 91

(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€0,57MLSTCVMDN2 NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS NOVES.P- 92
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€251,27UTSTPFRT04 OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.P- 93
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€144,72UTSTPFU002 OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN TERRENY COMPACTE.P- 94
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€327,67UTSTPFU003 OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN ROCA.P- 95
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €51,16

Altres conceptes 51,16 €

m3G214U025 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 2  €36,71

Altres conceptes 36,71 €

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

P- 3  €4,66

Altres conceptes 4,66 €

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- 4  €3,43

Altres conceptes 3,43 €

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- 5  €35,71

Altres conceptes 35,71 €

mG21DU040 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm,
inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6  €42,40

Altres conceptes 42,40 €

mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de
gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7  €12,35

Altres conceptes 12,35 €

m3G22U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 8  €28,90

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €22,15000
Altres conceptes 6,75 €

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

P- 9  €2,54

Altres conceptes 2,54 €

m3G221U114 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- 10  €4,21

Altres conceptes 4,21 €

m3G222U104 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- 11  €9,93

Altres conceptes 9,93 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12  €5,45

B0111000 Aigua €0,05050
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B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €3,99600

Altres conceptes 1,40 €

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

P- 13  €7,41

B0111000 Aigua €0,05050
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra €5,71200

Altres conceptes 1,65 €

m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 14  €7,11

B0111000 Aigua €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €3,99600

Altres conceptes 3,06 €

m3G228U065 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 15  €12,01

B0111000 Aigua €0,05050
B03DU105 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a

l'obra
€9,02400

Altres conceptes 2,94 €

m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 16  €21,02

B0111000 Aigua €0,05050
B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes

d'estructures, inclòs transport a l'obra
€14,84400

Altres conceptes 6,13 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 17  €0,33

Altres conceptes 0,33 €

m3G3J50014 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

P- 18  €44,11

B0442002 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a
l'obra

€17,68000

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

€13,65000

Altres conceptes 12,78 €

m2G3Z1U010 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- 19  €9,10

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

€7,16625

Altres conceptes 1,93 €

m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 20  €95,48
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B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport

a l'obra
€83,62200

Altres conceptes 11,86 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 21  €106,64

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€88,27350

Altres conceptes 18,37 €

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

P- 22  €1,02

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

Altres conceptes 0,36 €

m2G4DU020 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6
cm de gruix, inclòs col·locació

P- 23  €38,04

B0DAU002 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut
en ponts

€30,71200

Altres conceptes 7,33 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 24  €31,77

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

Altres conceptes 27,87 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 25  €35,75

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
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos €3,54000
B0DZA000 Desencofrant €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,56000

Altres conceptes 29,57 €

mG4L1U090 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de
120 cm de cantell, totalment col·locada

P- 26  €358,20

B4PA1U09 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 120 cm de cantell,
inclòs transport a l'obra

€308,53000

Altres conceptes 49,67 €

mG4Z7U014 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

P- 27  €347,28

B7J1U214 Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i
làmines d'acer embegudes, per a un recorregut de 100 mm, inclòs perns
d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

€191,79300

Altres conceptes 155,49 €

dm3G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat

P- 28  €24,43

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges €1,23750
B4PZU014 Neoprè armat per a recolzaments a una pendent €17,07000

Altres conceptes 6,12 €
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m2G774U006 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada,
feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

P- 29  €16,32

B774U006 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada,
feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a
la compressió de 400 kN/m2

€9,06400

B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls €2,26000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de

làmina de polietilè
€0,89400

Altres conceptes 4,10 €

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

P- 30  €2,52

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,73800
Altres conceptes 1,78 €

m2G7B1U030 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 31  €2,54

B7B1U003 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
2350 N

€1,67200

Altres conceptes 0,87 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 32  €20,57

B0111000 Aigua €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €18,69600

Altres conceptes 1,82 €

m3G9GA0006 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 33  €102,49

B060U330 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

€80,55600

B0A3UC10 Clau acer €0,30250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,15000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,26000

Altres conceptes 18,22 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 34  €32,81

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

€24,67000

Altres conceptes 8,14 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 35  €35,05

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

€26,21000

Altres conceptes 8,84 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 36  €397,68

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

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 37  €0,63

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,49200
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Altres conceptes 0,14 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 38  €0,38

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d €0,21000
Altres conceptes 0,17 €

mGB12U210 Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica
de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb
suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent
materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols,
totalment col·locat

P- 39  €357,11

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €2,11450
BB12UCBA Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció

d'estructures, incloent perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de
dimensions i detalls segons plànols

€99,24000

BB14U010 Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports
cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent, incloent material
d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols

€171,23000

Altres conceptes 84,53 €

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- 40  €34,06

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

€24,76000

Altres conceptes 9,30 €

mGB2AU554 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent una tanca a cada costat del pal de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

P- 41  €81,01

BBM2U554 Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

€58,96000

Altres conceptes 22,05 €

uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos,
galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi

P- 42  €203,32

BBM2U580 Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos,
galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

€148,17000

Altres conceptes 55,15 €

uGB2AU583 Extrem de 8 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- 43  €500,74

BBM2U583 Extrem de 8 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

€294,94000
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Altres conceptes 205,80 €

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- 44  €702,10

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

€442,60000

Altres conceptes 259,50 €

mGB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la
EN-1317, en barreres de seguretat flexibles , incloent part proporcional de
braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els
suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

P- 45  €16,84

BBMZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat, incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i
material auxiliar

€14,78000

Altres conceptes 2,06 €

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

P- 46  €1,22

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

Altres conceptes 0,31 €

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- 47  €20,21

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

Altres conceptes 11,46 €

uGBBU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 48  €98,85

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

€37,20000

BBMZU620 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

€46,55000

Altres conceptes 15,10 €

uGBBU107 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- 49  €170,62

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

€55,80000

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

€85,92000

Altres conceptes 28,90 €

mGBBU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 50  €22,89

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

€19,80000
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Altres conceptes 3,09 €

mGBBU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació
ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 51  €63,25

BBMZU613 Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

€55,91000

Altres conceptes 7,34 €

mGBBU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 52  €100,17

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

€90,21000

Altres conceptes 9,96 €

m2GBBU662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 53  €431,40

BBM5U462 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de
carreteres, amb revestiment reflectant HI nivell 2

€302,78000

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

€38,81010

Altres conceptes 89,81 €

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- 54  €144,50

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

€123,11000

Altres conceptes 21,39 €

uGBB1U111 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- 55  €114,21

BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

€97,14000

Altres conceptes 17,07 €

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- 56  €140,88

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

€119,59000

Altres conceptes 21,29 €

m2GBB5U650 Placa d'alumini fins a 0,25 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- 57  €450,25

BBM5U450 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant
HI nivell 2

€346,89000

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

€29,55400

Altres conceptes 73,81 €
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m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins 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 suport, totalment col·locada

P- 58  €271,09

BBM5U453 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

€220,34000

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

€25,79500

Altres conceptes 24,96 €

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- 59  €245,70

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

Altres conceptes 22,43 €

m2GBB5U952 Placa d'alumini amb dors tancat, 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 HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 60  €415,77

BBM5U752 Placa d'alumini amb dors tancat, 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 HI nivell 2

€353,72000

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

€23,70200

Altres conceptes 38,35 €

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- 61  €199,41

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

€87,40800

Altres conceptes 112,00 €

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

P- 62  €119,61

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

€37,20000

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

€66,05000

Altres conceptes 16,36 €

uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 63  €138,35

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

€46,50000

BBMZU622 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

€73,11000

Altres conceptes 18,74 €
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uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 64  €255,85

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

€65,10000

BBMZU624 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

€131,60000

Altres conceptes 59,15 €

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

P- 65  €27,60

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

€24,35000

Altres conceptes 3,25 €

mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 66  €35,10

BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

€31,06000

Altres conceptes 4,04 €

mGBBVU208 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- 67  €134,81

BBMZU615 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

€124,52000

Altres conceptes 10,29 €

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- 68  €101,91

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

€9,55500

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit €65,03000
Altres conceptes 27,33 €

uGBC1U116 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- 69  €189,95

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

BBC1U116 Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

€91,58000

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit €52,02400
Altres conceptes 36,79 €

uGD5U010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 70  €284,39

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

€76,48200

B071UC01 Morter M-80 €1,79980
B0A3UC10 Clau acer €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura €68,87000

Altres conceptes 132,15 €

mGD57U01Z 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 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- 71  €22,90
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B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport

a l'obra
€15,14400

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02486
B0A3UC10 Clau acer €0,06050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,28681
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,25200
B0DZA000 Desencofrant €0,04540

Altres conceptes 7,09 €

mGD57U30Z Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 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 i
malla d'acer electrosoldada

P- 72  €48,25

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€29,53080

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,03390
B0A3UC10 Clau acer €0,12100
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,49450
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,52920
B0DZA000 Desencofrant €0,09080

Altres conceptes 17,45 €

mGD57U51Z Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 73  €23,28

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€13,78104

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02825
B0A3UC10 Clau acer €0,09075
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,32250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,30240
B0DZA000 Desencofrant €0,05675

Altres conceptes 8,70 €

mGD5AU116 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- 74  €12,19

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

€3,41250

BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

€6,91130

Altres conceptes 1,87 €

mGD5AU216 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 excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols

P- 75  €25,33

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €6,20200
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,41250

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

€2,39800

BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

€6,91130

Altres conceptes 6,41 €
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uGD5GU01Z Embocadura armada per a obres de drenatge circulars de diàmetre 80/100
cms o rectangulars de costat inferior o igual a 1,00 m , prefabricada de la casa
GLS o similar, sobre capa de formigó HM-20 de 30 cms de gruix per a
encastament horitzontal de les aletes, totalment col.locada

P- 76  €801,09

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

€63,15228

B071U001 Morter M-80 €6,50200
BD52U00Z Embocadura armada per a obra de drenatge de diàmetre 80cms,

prefabricada de la casa Leripresa o similar
€345,62000

Altres conceptes 385,82 €

mGD5GUZZZ Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 77  €29,07

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€4,16460

B071UC01 Morter M-80 €0,26997
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

30x9 cm interiors mínim
€15,77100

Altres conceptes 8,86 €

mGD7U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 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- 78  €64,84

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

€37,74225

B071UC01 Morter M-80 €0,35996
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm €13,83900

Altres conceptes 12,90 €

mGD75U05Z Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 79  €116,80

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€66,48216

B071UC01 Morter M-80 €0,53994
BD75U080 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm €30,81750

Altres conceptes 18,96 €

mGD75U12Z Canalització amb calaix prefabricat de 2,5x2,5 metres de formigó armat,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, segons plànols

P- 80  €1.204,11

Altres conceptes 1.204,11 €

uGDD1U0ZZ Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 20 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- 81  €549,77

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

€84,49440

B071UC01 Morter M-80 €4,49950
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb

forats per a tubs
€74,42000

BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre
i 80 cm d'alçària

€76,74000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

€113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

€23,88000

Altres conceptes 172,35 €
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mGDG5U043 Canalització de serveis en voral amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de
rasa amb formigó HM-20, senyalització amb marca vial de color blau de 5 cm
d'amplada, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols.

P- 82  €25,52

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

€8,78352

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €0,20430
BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de

qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

€4,44000

BG2GU002 Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre €0,17000
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm

de diàmetre, brides de subjecció i taps
€0,08000

Altres conceptes 11,84 €

uGDK3U010 Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de
gruix de parets, per a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa
dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols

P- 83  €734,79

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

€18,08625

BDK1U005 Pericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de comunicacions, amb forats per a tubs

€398,25000

BDKZU010 Marc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de fosa dúctil, per
a pericó de 85x70 cm de secció interior

€154,30000

Altres conceptes 164,15 €

mGFA1U110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

P- 84  €4,27

B0111000 Aigua €0,01111
BFA1U110 Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.

de peces especials i accessoris
€2,47200

Altres conceptes 1,79 €

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- 85  €2,84

Altres conceptes 2,84 €

m3GR3PU050 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o
oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 86  €2,04

BR34U002 Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví €0,07294
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble €0,78000

Altres conceptes 1,19 €

paPPA0U001 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- 87  €16.000,00

Sense descomposició 16.000,00 €

paPPA1U020 Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en tauler de
viaducte, inclós equipos de mesura i caminos. Totalment acabada

P- 88  €1.561,26

Sense descomposició 1.561,26 €
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UTSTARDFII SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE
PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA,
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.

P- 89  €1.161,52

Sense descomposició 1.161,52 €

MLSTC415QC CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRENY COMPACTE O EN PRESENCIA
D'AIGUA I SERVEIS ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DE PRISMA,
CONDUCTES, SEPARADORS O ABRAÇADORES, PROTECCIÓ SEGONS
NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRNSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.

P- 90  €97,80

Sense descomposició 97,80 €

M3STCETABL ABOCAMENT DE RUNES PROVINENTS DE LA RASA EN ABOCADOR
LEGALITZAT (TAXES) AMB LA GESTIÓ DE LA GUIA MUNICIPAL, INCLÓS
TRÀFEC SIMPLE DE TERRES DINS DE L'OBRA PER AL SEU ACOPI
TEMPORAL.

P- 91  €16,33

Sense descomposició 16,33 €

MLSTCVMDN2 NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS
NOVES.

P- 92  €0,57

Sense descomposició 0,57 €

UTSTPFRT04 OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY
COMPACTE.

P- 93  €251,27

Sense descomposició 251,27 €

UTSTPFU002 OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN TERRENY COMPACTE.P- 94  €144,72

Sense descomposició 144,72 €

UTSTPFU003 OBRIR SOT PER PAL DE FUSTA O FIBRA EN ROCA.P- 95  €327,67

Sense descomposició 327,67 €

Barcelona, Juny de 2011

L´Autor del Projecte
Alejandro Talavera Centeno
UPC
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NIVELL 3: SUB-CAPITOL Import
Sub-Capitol 01.01.01 ACTUACIONS PRÈVIES 50.447,72

01.01 ACTUACIONS PREVIESCapítol 50.447,72

Sub-Capitol 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 353.562,64
01.02 MOVIMENT DE TERRESCapítol 353.562,64

Sub-Capitol 01.03.03 FERMS I PAVIMENTS 368.757,32
01.03 FERMS I PAVIMENTSCapítol 368.757,32

Sub-Capitol 01.04.01 TAULELL 73.589,86
Sub-Capitol 01.04.02 ESTREP 1 167.528,64
Sub-Capitol 01.04.03 ESTREP 2 143.371,36

01.04 ESTRUCTURA MARMELLANSCapítol 384.489,86

Sub-Capitol 01.06.01 ALETES 9.436,59
Sub-Capitol 01.06.02 CALAIX PREFABRICAT 32.670,13

01.06 CALAIX PREFABRICAT 3X3Capítol 42.106,72

Sub-Capitol 01.07.01 DRENATGE 93.460,13
01.07 DRENATGESCapítol 93.460,13

Sub-Capitol 01.08.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 7.794,86
Sub-Capitol 01.08.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 24.926,44
Sub-Capitol 01.08.03 PROTECCIONS 69.681,78

01.08 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCapítol 102.403,08

Sub-Capitol 01.09.01 FIBRA OPTICA 38.861,11
01.09 FIBRA OPTICACapítol 38.861,11

Sub-Capitol 01.10.01 101 TELEFONICA 0+360 4.778,88
Sub-Capitol 01.10.02 102 TELEFONICA 0+600 2.000,98
Sub-Capitol 01.10.03 103 TELEFONICA 1+400 24.088,75

01.10 SERVEIS AFECTATSCapítol 30.868,61

Sub-Capitol 01.11.01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE 16.000,00
Sub-Capitol 01.11.02 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 112.646,97

01.11 PARTIDES ALÇADESCapítol 128.646,97

1.593.604,16

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ACTUACIONS PREVIES 50.447,72
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 353.562,64
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 368.757,32
Capítol 01.04 ESTRUCTURA MARMELLANS 384.489,86
Capítol 01.05 MUR ESCULLERA 38.982,09
Capítol 01.06 CALAIX PREFABRICAT 3X3 42.106,72
Capítol 01.07 DRENATGES 93.460,13
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 102.403,08
Capítol 01.09 FIBRA OPTICA 38.861,11
Capítol 01.10 SERVEIS AFECTATS 30.868,61
Capítol 01.11 PARTIDES ALÇADES 128.646,97

01 Pressupost  Els GuiametsObra 1.632.586,25

1.632.586,25

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Els Guiamets 1.632.586,25

1.632.586,25

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.632.586,25PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

212.236,2113 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.632.586,25.......................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.632.586,25.......................................................................... 97.955,18

Subtotal 1.942.777,64

16 % IVA SOBRE 1.942.777,64.......................................................................................................... 310.844,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.253.622,06€

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

( DOS MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS
)

Barcelona, Juny de 2011

L´Autor del Projecte
Alejandro Talavera Centeno
UPC
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