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Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 T m2

2 Rontoda est 700.000 700.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 700.000

2 G22DU110 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 arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T m2

2 Variant 124,686.100 124,686.100 C#

3 Camins auxiliars 4,134.000 4,134.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 128,820.100

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 02  TALÚS
Subcapítol 01  DESMUNTS

1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 T m3

2 Variant 77,757.500 77,757.500 C#

TOTAL AMIDAMENT 77,757.500

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 02  TALÚS
Subcapítol 02  TERRAPLENS

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

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

1 T m2

2 Variant 12,730.700 12,730.700 C#

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 12,730.700

2 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

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

1 T m3

2 Variant 64,552.200 64,552.200 C#

TOTAL AMIDAMENT 64,552.200

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

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

1 T m3

2 Variant 11,931.000 11,931.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 11,931.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 03  DRENATGE PLATAFORMA

1 GD57U515 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

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

1 T m

2 Peu de terraplè 1,562.000 1,562.000 C#

3 Marge de desmunt 3,417.000 3,417.000 C#

4 Marge calçada 2,619.000 2,619.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 7,598.000

2 GD5GU104 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb diamètre de col·lector de 40 cm i
dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a abocador, preparació del llit d'assentament. totalment
acabada.

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

1 T m

2 Caz mitjana 1,141.000 1,141.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,141.000

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

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

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 3

1 T m

2 Baixant talussos 80.000 80.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 80.000

4 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb junts encadellades obertes, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

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

1 T m

2 Drenatge en els vorals 2,200.000 2,200.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,200.000

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

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

1 T m

2 Desguàs aigua plataforma 400.000 400.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 400.000

6 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de 10 cm, rebliment
fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 T m

2 Col·lector mitjana 4,080.000 4,080.000 C#

3 Col·lector vorals 2,200.000 2,200.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,280.000

7 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 T u

2 Embornals connexions drenatge 8.000 8.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA
Subcapítol 01  ESTREPS

1 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

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

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 4

1 T num. estreps Area per estre

2 Estreps 8.000 120.000 960.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 960.000

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

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

1 T num. estreps Volum per estr

2 Llosa estrep 8.000 56.700 453.600 C#*D#

3 Mur estrep 8.000 45.000 360.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 813.600

3 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 T num. estreps kg per estrep

2 Estreps 8.000 100.000 800.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 800.000

4 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 T num. estreps kg per estrep

2 Estreps 8.000 50.000 400.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 400.000

5 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

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

1 T num. estreps Volum per estr

2 Estreps 8.000 5.000 40.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

6 G3J21710 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

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

1 T num. estreps Volum per estr

2 Estreps 8.000 5.000 40.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 5

Subcapítol 02  TAULER

1 44531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3

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

1 T num. estreps Biga per parell Longitud Biga Area biga

2 Camí Orriols 4.000 7.000 22.300 0.050 15.610 C#*D#/2*E#*F#

3 Riera Palagret 4.000 7.000 38.500 0.050 26.950 C#*D#/2*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42.560

2 G9GL3GFA m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols
de quars gris

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

1 T Alçada Amplada Longitud

2 Camí Orriols 0.380 24.000 22.300 203.376 C#*D#*E#

3 Riera Palagret 0.380 24.000 38.500 351.120 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 554.496

3 E4DE1180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 8 m, per a una superfície horitzontal

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

1 T Amplada Longitud

2 Riera Palagret 24.000 38.500 924.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 924.000

4 E4DE2180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 8 m, per a una superfície inclinada

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

1 T Amplada Longitud

2 Riera Palagret 24.000 22.300 535.200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 535.200

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 04  OBRES DE FÀBRICA
Subcapítol 03  PAS INFERIOR

1 E4DE1180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 8 m, per a una superfície horitzontal

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

1 T Amplada Longitud

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 6

2 Sostre 8.000 43.000 344.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 344.000

2 G45C17B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

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

1 T Area conjunta Longitud

2 Llosa i sostre 11.200 43.000 481.600 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 481.600

3 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
i abocat amb cubilot

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

1 T Area conjunta Longitud

2 Parets 9.000 43.000 387.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 387.000

4 G32D1115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

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

1 T Area Longitud

2 Ambdues parets 23.600 43.000 1,014.800 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1,014.800

5 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

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

1 T Amplada Longitud

2 Sostre 8.000 43.000 344.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 344.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 05  DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 T m

2 Sèquia d'en Vinyals 80.000 80.000 C#

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 80.000

2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T m3

2 Rasa pel pas temporal de la Sèquia 160.000 160.000 C#

3 Rasa per col·locar la canalització 500.000 500.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 660.000

3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

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

1 T m

2 Canals de reg secundaris 304.000 304.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 304.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 07  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 01  ESPLANADA

1 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

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

1 T m3

2 Variant 30,779.700 30,779.700 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 30,779.700

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T m3

2 Variant 30,881.500 30,881.500 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 30,881.500

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 8

Capítol 07  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 02  FERM

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T t

2 Variant 26,868.000 26,868.000 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 26,868.000

2 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 65 kg/m2

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

1 T m3 gruix en m

2 Variant 2,451.000 0.030 81,700.000 C#/D#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 81,700.000

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T t

2 Variant 14,637.220 14,637.220 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 14,637.220

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 T t

2 Variant 18,744.550 18,744.550 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 18,744.550

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

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

1 T t

2 Capa superficial 258.700 258.700 C#

3 Capa intermitja 695.300 695.300 C#

4 Capa base 796.600 796.600 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,750.600

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 07  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 03  REGS

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

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

1 T m2

2 ECI 142,100.000 142,100.000 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 142,100.000

2 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó

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

1 T m2

2 ECR-1 117,740.000 117,740.000 C#

3 C#

TOTAL AMIDAMENT 117,740.000

3 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

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

1 T m2

2 ECR-2d-m 93,980.000 93,980.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 93,980.000

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

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

1 T m2

2 ECR-1d 77,140.000 77,140.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 77,140.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 07  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 04  ROTONDES

1 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

AMIDAMENT DIRECTE 210.000

2 GD5AU016 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 col·locació

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 210.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 08  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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

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

1 T m2

2 Cedir el pas 6.000 6.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

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

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

1 T m

2 M-1.2 8,455.000 8,455.000 C#

3 C#

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 8,455.000

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

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

1 T m

2 M-4.2 35.000 35.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 35.000

4 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

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

1 T m

2 M-2.6 17,153.000 17,153.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 17,153.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 08  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

EUR



Variant de la C-66 a Celrà

AMIDAMENTS Data: 02/06/13 Pàg.: 11

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

AMIDAMENT DIRECTE 15.000

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

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 21.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 08  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
Subcapítol 03  CARTELLS

1 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.

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

1 T m2

2 Senyal 3,4,5 i 6 3.235 3.235 C#

TOTAL AMIDAMENT 3.235

2 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

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

1 T m2

2 Senyal 1 i 2 52.380 52.380 C#

TOTAL AMIDAMENT 52.380

3 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

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

1 T u m3

2 Senyal 3,4,5 i 6 4.000 0.539 2.156 C#*D#

3 Senyal 1 i 2 2.000 1.870 3.740 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 5.896

4 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

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

1 T u

2 Senyal 3,4,5 i 6 4.000 4.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

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

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

1 T u

2 Senyal 1 i 2 2.000 2.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

6 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

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

1 T u

2 Senyal 3,4,5 i 6 4.000 4.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

7 GBBVU207 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

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

1 T u

2 Senyal 1 i 2 2.000 2.000 C#

3 C#

5 C#

6 C#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 08  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
Subcapítol 04  BARRERES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES

1 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb
perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 4,080.000

2 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 8,665.000

3 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o similar, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 315.000

4 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de
perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 12.000

5 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 100.000

6 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques
i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 08  ELEMENTS DE SEGURETAT VIAL
Subcapítol 05  ABALISAMENT

1 GBC1U012 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 09  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 01  RESTAURACIÓ TALUSSOS

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

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

1 T m2 grossor

2 Terra vegetal 21,390.800 0.200 4,278.160 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 4,278.160

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

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

1 T m2 grossor

2 Adob 21,390.800 0.200 4,278.160 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 4,278.160

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

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

1 T m2

2 Hidrosembra 21,390.800 21,390.800 C#

TOTAL AMIDAMENT 21,390.800

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 09  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 02  RESTAURACIÓ ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL

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

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

1 T m2 grossor

2 Terra vegetal 54,712.000 0.200 10,942.400 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 10,942.400

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

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

1 T m2 grossor

2 Adob 54,712.000 0.200 10,942.400 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 10,942.400

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

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

1 T m2

2 Hidrosembra 54,712.000 54,712.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 54,712.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 09  MESURES CORRECTORES

EUR
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Subcapítol 03  CONDICIONAMENT PASSOS DE FAUNA

1 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 25.000

2 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 25.000

3 GRM3001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans acumulacions de graves,
pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la verificació
del correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les
soleres i el terreny solt; la eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons
plec de condicions, totalment executat

AMIDAMENT DIRECTE 3.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 09  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 04  ENJARDINAMENT ROTONDES

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

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

1 T m2 grossor

2 Terra vegetal 1,320.000 0.200 264.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 264.000

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

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

1 T m2 grossor

2 Adob 1,320.000 0.200 264.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 264.000

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

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

1 T m2
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2 Hidrosembra 1,320.000 1,320.000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,320.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 09  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 05  PANTALLA ACÚSTICA

1 GRP4004 m2 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2 capes de pintura esmalt, inclosos perfils
metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs
auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols

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

1 T Longitud Altura

2 Pantalla 1 900.000 2.000 1,800.000 C#*D#

3 Pantalla 2 326.000 2.000 652.000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2,452.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 09  MESURES CORRECTORES
Subcapítol 06  ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 10  PARTIDES ALÇADES
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA00SS pa Partida alçada seguretat i salut a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST PEM CELRA
Capítol 10  PARTIDES ALÇADES
Subcapítol 02  PLA CONTROL I QUALITAT

1 XPA001 pa Partida alçada pla control i qualitat a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
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44531A6GP-1 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3

435.40 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E4DE1160P-2 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

90.23 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E4DE1180P-3 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície horitzontal

112.66 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E4DE2180P-4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície inclinada

130.45 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G2194XL5P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4.17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G221U010P-6 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

2.50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G221U012P-7 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2.84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G222U002P-8 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura 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

6.12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G226U030P-9 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1.34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G227U110P-10 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

7.83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G227UA15P-11 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

18.01 €

(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G22B0002P-12 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0.75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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G22DU110P-13 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 arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0.31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G32515G3P-14 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

84.24 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G32D1115P-15 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

28.94 €

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

G3J21610P-16 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

52.94 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3J21710P-17 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

53.97 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G45C17B3P-18 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

102.49 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G45F18G3P-19 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

100.24 €

(CENT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G4BF3101P-20 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G4BF3201P-21 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G4DFG117P-22 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el
formigó vist,

40.86 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G921U010P-23 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 18.19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G96615D9P-24 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

57.75 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G9GL3GFAP-25 m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200
a 1400 kg/m3, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

185.85 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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G9H1U020P-26 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

32.74 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9H1U120P-27 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

32.69 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

G9H3U265P-28 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

2.58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9HA0010P-29 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 526.05 €

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G9J1U010P-30 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0.58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9J1U020P-31 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0.34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9J1U330P-32 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0.40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G9J2U010P-33 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 1.04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GB1AU100P-34 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

161.77 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

GB1AU105P-35 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

209.97 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GB2A1003P-36 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

30.80 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GB2A1021P-37 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

72.59 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GB2AU105P-38 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

733.25 €

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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GB2CU050P-39 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment
acabada

69.53 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GBA1U310P-40 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1.00 €

(UN EUROS)

GBA1U350P-41 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3.42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GBA1U610P-42 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

1.39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GBA33001P-43 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

20.00 €

(VINT EUROS)

GBB1U051P-44 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

267.03 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GBB1U102P-45 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

154.31 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GBB1U111P-46 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

125.91 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GBB5U654P-47 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

254.43 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GBBVU001P-48 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

182.24 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GBBVU103P-49 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

127.22 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GBBVU107P-50 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

177.59 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)



Variant de la C-66 a Celrà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/06/13 Pàg.: 5

GBBVU203P-51 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

29.41 €

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

GBBVU207P-52 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

105.00 €

(CENT CINC EUROS)

GBBZU005P-53 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

107.15 €

(CENT SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GBC1U012P-54 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada segons plànols

126.74 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD55U015P-55 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb junts encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió

15.43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GD57U515P-56 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

20.70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GD5AU016P-57 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 col·locació

8.43 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GD5GU020P-58 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

40.37 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GD5GU104P-59 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb diamètre de
col·lector de 40 cm i dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a abocador,
preparació del llit d'assentament. totalment acabada.

57.68 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

GD5J6F08P-60 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

84.26 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GD757A15P-61 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de
10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

42.24 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GD75U020P-62 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

46.64 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD78U200P-63 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

618.39 €

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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GR3PU010P-64 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

2.89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

GR3PU060P-65 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2.10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

GR66U201P-66 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

5.15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GR6BU101P-67 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

5.15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GR720001P-68 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1.16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GRM3001P-69 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans
acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la
vegetació en les embocadures; la verificació del correcte estat de les estructures esmenant
quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la
eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons plec
de condicions, totalment executat

413.95 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GRP4004P-70 m2 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2 capes de pintura
esmalt, inclosos perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional
d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta
instal·lació, totalment acabada segons plànols

204.64 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

XPA00SSP-71 pa Partida alçada seguretat i salut a justificar 178,492.29 €

(CENT SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS)
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P-1 44531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3

435.40 €

Altres conceptes 435.40000 €

P-2 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

90.23 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 18.90000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2.69329 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1.49435 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.20975 €

B0A31000 kg Clau acer 0.11581 €

Altres conceptes 66.41440 €

P-3 E4DE1180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície horitzontal

112.66 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 25.20000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2.69329 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1.49435 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.20975 €

B0A31000 kg Clau acer 0.11581 €

Altres conceptes 82.54440 €

P-4 E4DE2180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície inclinada

130.45 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.20975 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 25.20000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2.69329 €

B0A31000 kg Clau acer 0.11581 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1.49435 €

Altres conceptes 100.33440 €

P-5 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4.17 €

Altres conceptes 4.17000 €

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

2.50 €

Altres conceptes 2.50000 €

P-7 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2.84 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0.57960 €

Altres conceptes 2.26040 €

P-8 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a

6.12 €
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l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0.96600 €

Altres conceptes 5.15400 €

P-9 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1.34 €

B0111000 m3 Aigua 0.05950 €

Altres conceptes 1.28050 €

P-10 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

7.83 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6.00000 €

B0111000 m3 Aigua 0.05950 €

Altres conceptes 1.77050 €

P-11 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

18.01 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4.20000 €

B0111000 m3 Aigua 0.05950 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 9.56736 €

Altres conceptes 4.18314 €

P-12 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0.75 €

B0111000 m3 Aigua 0.05950 €

Altres conceptes 0.69050 €

P-13 G22DU110 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 arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0.31 €

Altres conceptes 0.31000 €

P-14 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

84.24 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73.27420 €

Altres conceptes 10.96580 €

P-15 G32D1115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

28.94 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0.03424 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.83622 €

B0A31000 kg Clau acer 0.11581 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1.30200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.26300 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0.50000 €
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B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0.04108 €

Altres conceptes 25.84765 €

P-16 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

52.94 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 26.95000 €

Altres conceptes 25.99000 €

P-17 G3J21710 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

53.97 €

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 27.58525 €

Altres conceptes 26.38475 €

P-18 G45C17B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

102.49 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74.70480 €

Altres conceptes 27.78520 €

P-19 G45F18G3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

100.24 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72.56280 €

Altres conceptes 27.67720 €

P-20 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0.01296 €

Altres conceptes 1.29704 €

P-21 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1.25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0.01296 €

Altres conceptes 1.23704 €

P-22 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el
formigó vist,

40.86 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0.24500 €

B0A31000 kg Clau acer 0.05681 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.83992 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0.40240 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1.36422 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.13150 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, entre 5 i 10 m d'alçària i 200 usos 0.10987 €

Altres conceptes 37.71028 €

P-23 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 18.19 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 16.05600 €

B0111000 m3 Aigua 0.05950 €

Altres conceptes 2.07450 €
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P-24 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

57.75 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0.16510 €

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

5.67538 €

B96615D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

34.36650 €

Altres conceptes 17.54302 €

P-25 G9GL3GFA m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200
a 1400 kg/m3, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris

185.85 €

B9GZ1210 t Pols de quars de color gris 17.89201 €

Altres conceptes 167.95799 €

P-26 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

32.74 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

22.31000 €

Altres conceptes 10.43000 €

P-27 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

32.69 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

22.26000 €

Altres conceptes 10.43000 €

P-28 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

2.58 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

1.91295 €

Altres conceptes 0.66705 €

P-29 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 526.05 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 501.00000 €

Altres conceptes 25.05000 €

P-30 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0.58 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0.44400 €

Altres conceptes 0.13600 €

P-31 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0.34 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0.16800 €

Altres conceptes 0.17200 €

P-32 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0.40 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0.22500 €

Altres conceptes 0.17500 €

P-33 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 1.04 €
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B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0.87000 €

Altres conceptes 0.17000 €

P-34 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

161.77 €

BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de
contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.

117.24000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0.86990 €

Altres conceptes 43.66010 €

P-35 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

209.97 €

BB1AU105 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10b, tots els elements galvanitzats en calent, iinclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i
elements de fixació.

139.18000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0.86990 €

Altres conceptes 69.92010 €

P-36 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

30.80 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

22.88000 €

Altres conceptes 7.92000 €

P-37 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

72.59 €

BBM21021 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

54.46000 €

Altres conceptes 18.13000 €

P-38 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

733.25 €

BBM2U105 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors,
pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

471.77000 €

Altres conceptes 261.48000 €

P-39 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment
acabada

69.53 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.26300 €
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B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 6.74520 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 30.37950 €

Altres conceptes 32.14230 €

P-40 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1.00 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0.57300 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0.05700 €

Altres conceptes 0.37000 €

P-41 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3.42 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0.22800 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2.29200 €

Altres conceptes 0.90000 €

P-42 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

1.39 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0.07695 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0.82130 €

Altres conceptes 0.49175 €

P-43 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

20.00 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0.45600 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8.64000 €

Altres conceptes 10.90400 €

P-44 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

267.03 €

BBM1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

221.26000 €

Altres conceptes 45.77000 €

P-45 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

154.31 €

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

130.44000 €

Altres conceptes 23.87000 €

P-46 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

125.91 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

106.69000 €

Altres conceptes 19.22000 €

P-47 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

254.43 €
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BBM5U454 m2 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

200.96000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 26.55120 €

Altres conceptes 26.91880 €

P-48 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

182.24 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74.29200 €

Altres conceptes 107.94800 €

P-49 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

127.22 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

69.58000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

39.19000 €

Altres conceptes 18.45000 €

P-50 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

177.59 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

90.52000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

58.78500 €

Altres conceptes 28.28500 €

P-51 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

29.41 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

25.65000 €

Altres conceptes 3.76000 €

P-52 GBBVU207 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

105.00 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

95.04000 €

Altres conceptes 9.96000 €

P-53 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

107.15 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8.66740 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 71.19000 €

Altres conceptes 27.29260 €

P-54 GBC1U012 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col·locada segons plànols

126.74 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 24.88200 €

BBC1U012 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

59.82000 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

6.96120 €

Altres conceptes 35.07680 €

P-55 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb junts encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió

15.43 €

BD55U015 m Tub per a drenatge, de D= 15 cm, de formigó porós 8.70450 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

2.61045 €

Altres conceptes 4.11505 €

P-56 GD57U515 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

20.70 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.31500 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 11.26762 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0.09600 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0.29760 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.06575 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0.02900 €

Altres conceptes 8.62903 €

P-57 GD5AU016 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 col·locació

8.43 €

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

6.96280 €

Altres conceptes 1.46720 €

P-58 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

40.37 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim

26.74350 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0.33864 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4.06070 €

Altres conceptes 9.22716 €

P-59 GD5GU104 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb diamètre de
col·lector de 40 cm i dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a abocador,
preparació del llit d'assentament. totalment acabada.

57.68 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.26300 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 14.36312 €

Altres conceptes 43.05388 €

P-60 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

84.26 €

B0DZA000 l Desencofrant 1.47280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1.29903 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27.83827 €

Altres conceptes 53.64990 €

P-61 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de
10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

42.24 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7.62300 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0.14069 €

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

8.73497 €

B0111000 m3 Aigua 0.00119 €

Altres conceptes 25.74015 €

P-62 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

46.64 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 10.56300 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0.26799 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

25.52440 €

Altres conceptes 10.28461 €

P-63 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

618.39 €

BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90 segons norma UNE 127916,
inclòs junta elastomèrica

351.73680 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 111.31418 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0.57600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5.88000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0.65750 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4.21600 €

Altres conceptes 144.00952 €

P-64 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

2.89 €

Altres conceptes 2.89000 €

P-65 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2.10 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0.80000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0.09450 €

Altres conceptes 1.20550 €

P-66 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

5.15 €
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BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0.92000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0.01386 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0.03045 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0.13000 €

BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de
l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc,

0.56000 €

Altres conceptes 3.49569 €

P-67 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

5.15 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0.92000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0.13000 €

BR4G1001 u Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel
mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

0.56000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0.03045 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0.01386 €

Altres conceptes 3.49569 €

P-68 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1.16 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0.14720 €

B0111000 m3 Aigua 0.02142 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0.13240 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0.01740 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0.10920 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0.26272 €

Altres conceptes 0.46966 €

P-69 GRM3001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans
acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la
vegetació en les embocadures; la verificació del correcte estat de les estructures esmenant
quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la
eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons plec
de condicions, totalment executat

413.95 €

Altres conceptes 413.95000 €

P-70 GRP4004 m2 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2 capes de pintura
esmalt, inclosos perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional
d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta
instal·lació, totalment acabada segons plànols

204.64 €

BB5Z0002 m Subministrament de perfils metàl·lics segons les característiques indicades en plànols (IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN) amb parts proporcionals de placa base soldada a un dels
extrems i acabat galvanitzat

11.15910 €
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BB5Z0001 u Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic 3.04000 €

BB540003 m2 Panell acústic metàl·lic monoabsorbent amb pintat d'ambdues cares 164.30000 €

Altres conceptes 26.14090 €

P-71 XPA00SS pa Partida alçada seguretat i salut a justificar 178,492.29 €

Sense descomposició 178,492.29000 €

BARCELONA, JUNY 2013

L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

MARTÍ GARRIGA FONT
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Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

4.17 700.000 2,919.00

2 G22DU110 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 arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0.31 128,820.100 39,934.23

TOTAL Capítol 01.01 42,853.23

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 02 Talús

Subcapítol 01 Desmunts

1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)

2.84 77,757.500 220,831.30

TOTAL Subcapítol 01.02.01 220,831.30

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 02 Talús

Subcapítol 02 Terraplens

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 12)

0.75 12,730.700 9,548.03

2 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

1.34 64,552.200 86,499.95

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

2.50 11,931.000 29,827.50

TOTAL Subcapítol 01.02.02 125,875.48

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 03 Drenatge plataforma

1 GD57U515 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 (P - 56)

20.70 7,598.000 157,278.60

2 GD5GU104 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant,
amb diamètre de col·lector de 40 cm i dimensions segons plànols,

57.68 1,141.000 65,812.88

EUR
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inclòs excavació, transport a abocador, preparació del llit
d'assentament. totalment acabada. (P - 59)

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 58)

40.37 80.000 3,229.60

4 GD55U015 m Drenatge amb tub de diàmetre 15 cm de formigó porós, amb junts
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (P -
55)

15.43 2,200.000 33,946.00

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, 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 - 62)

46.64 400.000 18,656.00

6 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb
morter M-10 , solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 61)

42.24 6,280.000 265,267.20

7 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 60)

84.26 8.000 674.08

TOTAL Capítol 01.03 544,864.36

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 04 Obres de fàbrica

Subcapítol 01 Estreps

1 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 22)

40.86 960.000 39,225.60

2 G45F18G3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 19)

100.24 813.600 81,555.26

3 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 21)

1.25 800.000 1,000.00

4 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 20)

1.31 400.000 524.00

5 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 16)

52.94 40.000 2,117.60

6 G3J21710 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 17)

53.97 40.000 2,158.80

TOTAL Subcapítol 01.04.01 126,581.26

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 04 Obres de fàbrica

Subcapítol 02 Tauler

1 44531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3 (P - 1)

435.40 42.560 18,530.62

2 G9GL3GFA m3 Paviment de formigó lleuger 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,remolinat mecànic afegint 7

185.85 554.496 103,053.08

EUR
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kg/m2 de pols de quars gris (P - 25)

3 E4DE1180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8
m, per a una superfície horitzontal (P - 3)

112.66 924.000 104,097.84

4 E4DE2180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8
m, per a una superfície inclinada (P - 4)

130.45 535.200 69,816.84

TOTAL Subcapítol 01.04.02 295,498.38

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 04 Obres de fàbrica

Subcapítol 03 Pas inferior

1 E4DE1180 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8
m, per a una superfície horitzontal (P - 3)

112.66 344.000 38,755.04

2 G45C17B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 18)

102.49 481.600 49,359.18

3 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P
- 14)

84.24 387.000 32,600.88

4 G32D1115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per
a deixar el formigó vist (P - 15)

28.94 1,014.800 29,368.31

5 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6
m, per a una superfície horitzontal (P - 2)

90.23 344.000 31,039.12

TOTAL Subcapítol 01.04.03 181,122.53

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 05 Drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 63)

618.39 80.000 49,471.20

2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura 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 - 8)

6.12 660.000 4,039.20

3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, 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 - 62)

46.64 304.000 14,178.56

TOTAL Capítol 01.05 67,688.96

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 07 Ferms i paviments

Subcapítol 01 Esplanada

EUR
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1 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 (P - 10)

7.83 30,779.700 241,005.05

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

18.01 30,881.500 556,175.82

TOTAL Subcapítol 01.07.01 797,180.87

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 07 Ferms i paviments

Subcapítol 02 Ferm

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 23)

18.19 26,868.000 488,728.92

2 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65
kg/m2 (P - 28)

2.58 81,700.000 210,786.00

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 26)

32.74 14,637.220 479,222.58

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 27)

32.69 18,744.550 612,759.34

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 29) 526.05 1,750.600 920,903.13

TOTAL Subcapítol 01.07.02 2,712,399.97

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 07 Ferms i paviments

Subcapítol 03 Regs

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 30) 0.58 142,100.000 82,418.00

2 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó (P - 33) 1.04 117,740.000 122,449.60

3 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o
C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 32)

0.40 93,980.000 37,592.00

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 31)

0.34 77,140.000 26,227.60

TOTAL Subcapítol 01.07.03 268,687.20

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 07 Ferms i paviments

Subcapítol 04 Rotondes

1 G96615D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I

57.75 210.000 12,127.50

EUR
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de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 24)

2 GD5AU016 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
col·locació (P - 57)

8.43 210.000 1,770.30

TOTAL Subcapítol 01.07.04 13,897.80

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 08 Elements de seguretat vial

Subcapítol 01 Senyalització horitzontal

1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 43)

20.00 6.000 120.00

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 40)

1.00 8,455.000 8,455.00

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 41)

3.42 35.000 119.70

4 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 42)

1.39 17,153.000 23,842.67

TOTAL Subcapítol 01.08.01 32,537.37

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 08 Elements de seguretat vial

Subcapítol 02 Senyalització vertical

1 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 46)

125.91 15.000 1,888.65

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 45)

154.31 6.000 925.86

3 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 53)

107.15 21.000 2,250.15

TOTAL Subcapítol 01.08.02 5,064.66

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 08 Elements de seguretat vial

Subcapítol 03 Cartells

1 GBB1U051 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 44)

267.03 3.235 863.84

EUR
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2 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 47)

254.43 52.380 13,327.04

3 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
48)

182.24 5.896 1,074.49

4 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 (P - 49)

127.22 4.000 508.88

5 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 50)

177.59 2.000 355.18

6 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 (P - 51)

29.41 4.000 117.64

7 GBBVU207 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 (P - 52)

105.00 2.000 210.00

TOTAL Subcapítol 01.08.03 16,457.07

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 08 Elements de seguretat vial

Subcapítol 04 Barreres de contenció de vehicles

1 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
BHDEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (P - 39)

69.53 4,080.000 283,682.40

2 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 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 - 36)

30.80 8,665.000 266,882.00

3 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/C o similar, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil C-120 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 - 37)

72.59 315.000 22,865.85

4 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C
o similar, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 38)

733.25 12.000 8,799.00

5 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 34)

161.77 100.000 16,177.00

6 GB1AU105 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,

209.97 4.000 839.88

EUR
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totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 35)

TOTAL Subcapítol 01.08.04 599,246.13

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 08 Elements de seguretat vial

Subcapítol 05 Abalisament

1 GBC1U012 u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada
segons plànols (P - 54)

126.74 8.000 1,013.92

TOTAL Subcapítol 01.08.05 1,013.92

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 09 Mesures correctores

Subcapítol 01 Restauració talussos

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 64)

2.89 4,278.160 12,363.88

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 65)

2.10 4,278.160 8,984.14

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 68)

1.16 21,390.800 24,813.33

TOTAL Subcapítol 01.09.01 46,161.35

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 09 Mesures correctores

Subcapítol 02 Restauració zones d'ocupació temporal

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 64)

2.89 10,942.400 31,623.54

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 65)

2.10 10,942.400 22,979.04

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 68)

1.16 54,712.000 63,465.92

TOTAL Subcapítol 01.09.02 118,068.50

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

EUR
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Capítol 09 Mesures correctores

Subcapítol 03 Condicionament passos de fauna

1 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 66)

5.15 25.000 128.75

2 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 67)

5.15 25.000 128.75

3 GRM3001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals,
residus i grans acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a
l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la
verificació del correcte estat de les estructures esmenant quan
s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el
terreny solt; la eliminació dels possibles entollaments d'aigua a
l'interior o a les embocadures, segons plec de condicions, totalment
executat (P - 69)

413.95 3.000 1,241.85

TOTAL Subcapítol 01.09.03 1,499.35

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 09 Mesures correctores

Subcapítol 04 Enjardinament rotondes

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 64)

2.89 264.000 762.96

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 65)

2.10 264.000 554.40

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 68)

1.16 1,320.000 1,531.20

TOTAL Subcapítol 01.09.04 2,848.56

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 09 Mesures correctores

Subcapítol 05 Pantalla acústica

1 GRP4004 m2 Execució de pantalla acústica monoabsorbent metàl·lica pintada amb 2
capes de pintura esmalt, inclosos perfils metàl·lics de suport soldats a
placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment
acabada segons plànols (P - 70)

204.64 2,452.000 501,777.28

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.09.05 501,777.28

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 09 Mesures correctores

Subcapítol 06 Actuacions de caràcter general

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

69,724.53 1.000 69,724.53

TOTAL Subcapítol 01.09.06 69,724.53

Obra 01 Pressupost PEM CELRA

Capítol 10 Partides alçades

Subcapítol 01 Seguretat i salut

1 XPA00SS pa Partida alçada seguretat i salut a justificar (P - 71) 178,492.29 1.000 178,492.29

TOTAL Subcapítol 01.10.01 178,492.29

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.02.01  Desmunts 220,831.30

Subcapítol 01.02.02  Terraplens 125,875.48

Capítol 01.02  Talús 346,706.78

Subcapítol 01.04.01  Estreps 126,581.26

Subcapítol 01.04.02  Tauler 295,498.38

Subcapítol 01.04.03  Pas inferior 181,122.53

Capítol 01.04  Obres de fàbrica 603,202.17

Subcapítol 01.07.01  Esplanada 797,180.87

Subcapítol 01.07.02  Ferm 2,712,399.97

Subcapítol 01.07.03  Regs 268,687.20

Subcapítol 01.07.04  Rotondes 13,897.80

Capítol 01.07  Ferms i paviments 3,792,165.84

Subcapítol 01.08.01  Senyalització horitzontal 32,537.37

Subcapítol 01.08.02  Senyalització vertical 5,064.66

Subcapítol 01.08.03  Cartells 16,457.07

Subcapítol 01.08.04  Barreres de contenció de vehicles 599,246.13

Subcapítol 01.08.05  Abalisament 1,013.92

Capítol 01.08  Elements de seguretat vial 654,319.15

Subcapítol 01.09.01  Restauració talussos 46,161.35

Subcapítol 01.09.02  Restauració zones d'ocupació temporal 118,068.50

Subcapítol 01.09.03  Condicionament passos de fauna 1,499.35

Subcapítol 01.09.04  Enjardinament rotondes 2,848.56

Subcapítol 01.09.05  Pantalla acústica 501,777.28

Subcapítol 01.09.06  Actuacions de caràcter general 69,724.53

Capítol 01.09  Mesures correctores 740,079.57

Subcapítol 01.10.01  Seguretat i salut 178,492.29

Capítol 01.10  Partides alçades 178,492.29

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

6,314,965.80

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 42,853.23

Capítol 01.02  Talús 346,706.78

Capítol 01.03  Drenatge plataforma 544,864.36

Capítol 01.04  Obres de fàbrica 603,202.17

Capítol 01.05  Drenatge transversal 67,688.96

Capítol 01.07  Ferms i paviments 3,792,165.84

Capítol 01.08  Elements de seguretat vial 654,319.15

Capítol 01.09  Mesures correctores 740,079.57

Capítol 01.10  Partides alçades 178,492.29

Obra 01 Pressupost PEM CELRA 6,970,372.35

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

6,970,372.35

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

NIVELL 1: Obra Import

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

EUR
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Obra 01 Pressupost PEM CELRA 6,970,372.35

6,970,372.35

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

6,970,372.35PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

906,148.4113 % DESPESES GENERALS SOBRE 6,970,372.35....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 6,970,372.35....................................................................................................................................418,222.34

Subtotal 8,294,743.10

21 % IVA SOBRE 8,294,743.10....................................................................................................................................1,741,896.05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 10,036,639.15€

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

( DEU MILIONS TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )


