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Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 1Data:

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
PARTIDES D'OBRACAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària1 G219U100

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora2 G222U200

AMIDAMENT DIRECTE 176,000

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

3 G22DU110

AMIDAMENT DIRECTE 24.912,000

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

4 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 4.105,000

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

5 G21DU100

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir6 G9L1U020

AMIDAMENT DIRECTE 123,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

AMIDAMENT DIRECTE 21.228,000

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 G221U014

AMIDAMENT DIRECTE 529.955,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSSUBCAPÍTOL 02

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 2Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 520.203,000

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227U020

AMIDAMENT DIRECTE 5.162,000

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

3 G227UA15

AMIDAMENT DIRECTE 7.742,000

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

4 G22B0002

AMIDAMENT DIRECTE 26.010,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DEPOSICIÓ DE TERRESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 I2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 9.753,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD57U015

AMIDAMENT DIRECTE 3.070,000

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

2 GD5GU020

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 3.305,000

m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

3 G96500A3

AMIDAMENT DIRECTE 1.735,000

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

4 GD5AU216

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

5 GD56U515

AMIDAMENT DIRECTE 1.772,000

m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

6 GD57U615

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

7 GD5KU010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GD78U200

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

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

2 GD75U020

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 PONT DE BIGUES DOBLE T DE MENYS DE 60 M DE LONGITUD (P - 10)1 G0020002

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 4Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1.121,000

u Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 10x2.5 m i 2.5 m d'alçària com a màxim, remolcat, col·locat submergit,
reblert amb material procedent de dragatge i segellat superior amb formigó HM-30/B/20/I+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

2 G46A41H4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
MATERIALS GRANULARSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

AMIDAMENT DIRECTE 8.937,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
MESCLES BITUMINOSESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U512

AMIDAMENT DIRECTE 1.658,000

t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 15/25 S MAM, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U024

AMIDAMENT DIRECTE 2.358,000

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120

AMIDAMENT DIRECTE 2.746,000

t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
REGS I MEMBRANES D'IMPERMEABILITZACIÓSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou1 G9J1U320

AMIDAMENT DIRECTE 26.018,000

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 5Data:

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH2 G9J1U020

AMIDAMENT DIRECTE 26.018,000

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP3 G9J1U010

AMIDAMENT DIRECTE 26.018,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
PAVIMENT INTERSECCIÓSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

1 G96500C9

AMIDAMENT DIRECTE 236,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITAZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBB1U011

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

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

2 GBB1U101

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U120

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

4 GBBZU005

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

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

5 GBBZU006

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

6 GBC1U010

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 6Data:

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

7 GBB5U752

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

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

8 GBBVU105

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

9 GBB1U052

AMIDAMENT DIRECTE 3,040

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

10 GBB1U054

AMIDAMENT DIRECTE 22,500

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

11 GBBVU001

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

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

12 GBBVU205

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

13 GBBVU107

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

14 GBBVU207

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA1U040

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 7Data:

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U050

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

3 GBA31001

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

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

4 GBA33001

AMIDAMENT DIRECTE 69,300

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

5 GB2A1003

AMIDAMENT DIRECTE 1.735,000

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

6 GB2AU105

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i
captafars, totalment col·locat

7 GB2AU110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirnat de 80x5 mmm, 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

8 GB1AU150

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

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

9 GBA1U010

AMIDAMENT DIRECTE 8.595,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar per Serveis Afectats1 XPJCI001

EUR



Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/14 8Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GR3PU010

AMIDAMENT DIRECTE 10.540,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.581,000

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

3 GR720001

AMIDAMENT DIRECTE 18.288,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRECAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 81)

1 XPJCI002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRES00OBRA 01
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)1 XPJCI003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)2 XPJCI004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra, excloent la diposició de residus de terra inerts (P - 0)3 XPJCI005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte constructiu de la variant
de la C-26 al seu pas per Ripoll

PRESSUPOST Pàg.:16/06/14 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01

SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

105,0005,44 571,20

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 7)

176,00051,35 9.037,60

3 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 - 12)

24.912,0000,32 7.971,84

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

4.105,0004,48 18.390,40

5 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i
15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

150,00011,84 1.776,00

6 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessari, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 24)

123,00058,94 7.249,62

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 44.996,66

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL DESMUNTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

21.228,0002,43 51.584,04

2 G221U014 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 - 6)

529.955,0003,90 2.066.824,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 2.118.408,54

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL TERRAPLENS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 8)

520.203,0001,29 671.061,87

2 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

5.162,0002,70 13.937,40

3 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,

7.742,00017,36 134.401,12

EUR
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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 - 10)

4 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 11)

26.010,0000,73 18.987,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 838.387,69

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL DEPOSICIÓ DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 59)

9.753,0004,70 45.839,10

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 45.839,10

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL DRENATGE03

SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 49)

3.070,00027,00 82.890,00

2 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 52)

3.305,00039,27 129.787,35

3 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb
la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 15)

1.735,00016,61 28.818,35

4 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 51)

500,00023,62 11.810,00

5 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 48)

1.772,0005,04 8.930,88

6 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
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 - 50)

132,00039,66 5.235,12

7 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja
i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols (P - 53)

4,000325,79 1.303,16

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 268.774,86

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL DRENATGE03

SUBCAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 55)

23,000600,52 13.811,96

2 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 - 54)

80,00045,25 3.620,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 17.431,96

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G0020002 m2 PONT DE BIGUES DOBLE T DE MENYS DE 60 M DE
LONGITUD (P - 10) (P - 1)

1.121,000700,00 784.700,00

2 G46A41H4 u Calaix flotant prefabricat de formigó armat, de 10x2.5 m i 2.5 m
d'alçària com a màxim, remolcat, col·locat submergit, reblert amb
material procedent de dragatge i segellat superior amb formigó
HM-30/B/20/I+Qa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 13)

2,000171,27 342,54

CAPÍTOLTOTAL 01.04 785.042,54

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

8.937,00022,10 197.507,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 197.507,70

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)

1.658,00033,52 55.576,16

2 G9H1U024 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 15/25 S MAM, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)

2.358,00031,46 74.182,68

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)

2.746,00031,41 86.251,86

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 20) 48,000501,00 24.048,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 240.058,70

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL REGS I MEMBRANES D'IMPERMEABILITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 23)

26.018,0000,39 10.147,02

2 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o
C60B3 ADH (P - 22)

26.018,0000,33 8.585,94

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
21)

26.018,0000,56 14.570,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 33.303,04

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL PAVIMENT INTERSECCIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 16)

236,00027,13 6.402,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04 6.402,68

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL SENYALITAZACIÓ VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 34)

35,000102,07 3.572,45

2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 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 - 37)

9,00074,11 666,99

3 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 38)

3,00075,78 227,34

4 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 45)

44,000104,54 4.599,76

5 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 46)

3,000125,01 375,03

6 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada (P - 47)

4,000106,69 426,76

7 GBB5U752 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),

0,500357,88 178,94

EUR
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localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 39)

8 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 41)

4,000140,98 563,92

9 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 35)

3,040203,34 618,15

10 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 36)

22,500146,50 3.296,25

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

22,000181,44 3.991,68

12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 43)

8,00035,80 286,40

13 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 - 42)

12,000170,27 2.043,24

14 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 - 44)

42,000100,28 4.211,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 25.058,67

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 30)

105,0001,09 114,45

2 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 31)

50,0001,54 77,00

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 32)

480,00011,31 5.428,80

4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
33)

69,30020,14 1.395,70

EUR
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5 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 - 26)

1.735,00029,83 51.755,05

6 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 - 27)

16,000710,80 11.372,80

7 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de
secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col·locat (P - 28)

8,00031,09 248,72

8 GB1AU150 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular i tirnat de 80x5 mmm, 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 - 25)

120,000320,31 38.437,20

9 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 29)

8.595,0000,50 4.297,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 113.127,22

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPJCI001 u Partida alçada a justificar per Serveis Afectats (P - 60) 1,00046.715,00 46.715,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 46.715,00

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 56)

10.540,0002,75 28.985,00

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 57)

1.581,0002,00 3.162,00

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 58)

18.288,0001,11 20.299,68

CAPÍTOLTOTAL 01.08 52.446,68

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 XPJCI002 u Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 81) (P - 61)

1,000110.000,00 110.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 110.000,00

OBRA PRESSUPOST  PRES0001

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPJCI003 u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0) (P - 62)

1,000108.622,01 108.622,01

2 XPJCI004 u Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0) (P - 63)

1,00051.163,00 51.163,00

3 XPJCI005 u Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra,
excloent la diposició de residus de terra inerts (P - 0) (P - 64)

1,00012.000,00 12.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 171.785,01

EUR
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NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 Treballs previs i demolicions 44.996,66
01.01 Partides d'obraCapítol 44.996,66

Subcapítol 01.02.01 Desmunts 2.118.408,54
Subcapítol 01.02.02 Terraplens 838.387,69
Subcapítol 01.02.03 Deposició de terres 45.839,10

01.02 Moviment de TerresCapítol 3.002.635,33

Subcapítol 01.03.01 Drenatge longitudinal 268.774,86
Subcapítol 01.03.02 Drenatge transversal 17.431,96

01.03 DrenatgeCapítol 286.206,82

Subcapítol 01.05.01 Materials granulars 197.507,70
Subcapítol 01.05.02 Mescles Bituminoses 240.058,70
Subcapítol 01.05.03 Regs i membranes d'impermeabilització 33.303,04
Subcapítol 01.05.04 Paviment intersecció 6.402,68

01.05 Ferms i pavimentsCapítol 477.272,12

Subcapítol 01.06.01 Senyalitazació vertical 25.058,67
Subcapítol 01.06.02 Senyalització horitzontal 113.127,22

01.06 Senyalització i seguretat viàriaCapítol 138.185,89

3.949.296,82

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Partides d'obra 44.996,66
Capítol 01.02 Moviment de Terres 3.002.635,33
Capítol 01.03 Drenatge 286.206,82
Capítol 01.04 Estructures 785.042,54
Capítol 01.05 Ferms i paviments 477.272,12
Capítol 01.06 Senyalització i seguretat viària 138.185,89
Capítol 01.07 Serveis afectats 46.715,00
Capítol 01.08 Mesures correctores d'impacte ambiental 52.446,68
Capítol 01.09 Partides alçades de cobrament íntegre 110.000,00
Capítol 01.10 Partides alçades a justificar 171.785,01

01 Pressupost  PRES00Obra 5.115.286,05

5.115.286,05

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PRES00 5.115.286,05
5.115.286,05

EUR



 PRESSUPOST PER CONTRACTE 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: ........................................... 5.115.286,05 € 

 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, 

Benefici Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

 

13% Despeses Generals sobre 2.596.978,88,05 € ........................................ 664.987,19 € 

6% Benefici Industrial sobre 2.596.978,88 €,05 .......................................... 306.917,16 € 

Subtotal ...................................................................................................... 6.087.190,39 € 

 

21 % IVA sobre 6.087.190,39 € ................................................................ 1.278.309,98 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE: ............................... 7.365.500,38 € 

 

Barcelona, Juliol 2014 

L’autor del projecte 

 

Jia-Jiunn Chiou Wang 

 

 


