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Pressupost

AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

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

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

1 Segons amidaments auxiliars 45.684,500 45.684,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45.684,500

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Titol 3 02  DEMOLICIONS

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

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

1 Enllaç Oest 1,000 1,000 215,000 10,000 2.150,000 C#*D#*E#*F#

2 Enllaç Est 225,000 10,000 2.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.400,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 Enllaç Oest 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Enllaç Est 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

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

1 Caseta parcel·la 44 56,000 6,000 336,000 C#*D#*E#*F#

2 Magatzem de pedra parcel·la 58 45,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#

3 Caseta parcel·la 206 16,000 6,000 96,000 C#*D#*E#*F#

4 Magatzem de pedra parcel·la 77 27,000 3,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  DESMUNT
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 2

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

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

1 Segons amidaments auxiliars

2 Desmunt 5.432,500 5.432,500 C#*D#*E#*F#

3 Terraplè 3.722,800 3.722,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.155,300

2 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra

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

1 0,200 23.929,300 4.785,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.785,860

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

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

1 Segons amidaments auxiliars 23.929,300 23.929,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.929,300

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLÈ

1 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 Segons amidaments auxiliars 14.989,000 14.989,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.989,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 03  REPOSICIÓ DE CAMINS AFECTATS

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

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

1 Camí d'Afores 0,300 95,600 5,000 143,400 C#*D#*E#*F#

2 Carrer de Santa Madrona 0,300 313,270 5,000 469,905 C#*D#*E#*F#

3 Camí de Teules 0,300 135,890 5,000 203,835 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 817,140

2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, 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 Camí d'Afores 0,300 95,600 5,000 143,400 C#*D#*E#*F#

2 Carrer de Santa Madrona 0,300 313,270 5,000 469,905 C#*D#*E#*F#

3 Camí de Teules 0,300 135,890 5,000 203,835 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 817,140

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 03  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 01  CUNETES

1 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Cuneta desmunt

2 Segons plànol de drenatge 1.205,960 1.205,960 C#*D#*E#*F#

3 Cuneta terraplè

4 Segons plànol de drenatge 2.051,000 2.051,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.256,960

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 03  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 02  COL·LECTORS I DRENS

1 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

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

1 Segons plànol de drenatge 1.205,960 1.205,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.205,960

2 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 4

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

1 Segons plànol de drenatge 281,290 281,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,290

3 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

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

1 Segons plànol de drenatge 30,650 30,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,650

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

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

1 Segons plànol de drenatge 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament

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

1 Segons plànol de drenatge 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 03  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 03  REBLERTS, FORMIGÓ I GEOTEXTIL

1 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

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

1 1.205,960 2,000 2.411,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.411,920

2 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 1.205,960 0,130 0,130 20,381 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,381
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 5

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 0,100 0,130 1.205,960 15,677 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,677

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 03  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE TRANSVERSAL
Titol 4 01  MARCS

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

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

1 ODT 1 22,874 22,874 C#*D#*E#*F#

2 Aletes ODT 1 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

3 ODT 2 24,368 24,368 C#*D#*E#*F#

4 Aletes ODT2 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,842

2 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

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

1 56,842 75,000 4.263,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.263,150

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 ODT 1

2 Lateral interior 1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Lateral interior 2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Lateral exterior 1 28,240 28,240 C#*D#*E#*F#

5 Lateral exterior 2 28,240 28,240 C#*D#*E#*F#

6 Superior 19,768 19,768 C#*D#*E#*F#

7 Aletes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 ODT 2

9 Lateral interior 1 33,606 33,606 C#*D#*E#*F#

10 Lateral interior 2 25,568 25,568 C#*D#*E#*F#

11 Lateral exterior 1 30,080 30,080 C#*D#*E#*F#

12 Lateral exterior 2 30,080 30,080 C#*D#*E#*F#

13 Superior 21,056 21,056 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 6

14 Aletes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,638

4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 ODT 1 33,606 33,606 C#*D#*E#*F#

2 ODT 2 35,800 35,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,406

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  MATERIALS GRANULARS

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

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

1 Vorals 2.672,410 3,000 0,160 1.282,757 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.282,757

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Calçada 2.672,410 7,000 0,220 4.115,511 C#*D#*E#*F#

2 Vorals 2.672,410 3,000 0,200 1.603,446 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.718,957

3 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Calçada 2.672,410 7,000 0,250 4.676,718 C#*D#*E#*F#

2 Vorals 2.672,410 3,000 0,250 2.004,308 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.681,026

4 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Calçada 2.672,410 7,000 0,250 4.676,718 C#*D#*E#*F#

2 Vorals 2.672,410 3,000 0,250 2.004,308 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 6.681,026

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  MESCLES BITUMINOSES

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 2.672,410 10,000 0,040 2,300 2.458,617 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.458,617

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

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

1 2.672,410 10,000 0,060 2,300 3.687,926 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.687,926

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

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

1 2.672,410 10,000 0,080 2,300 4.917,234 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.917,234

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

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

1 2.458,617 0,039 95,886 C#*D#*E#*F#

2 2.458,617 0,043 105,721 C#*D#*E#*F#

3 2.458,617 0,054 132,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,372

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 Calçada 7,000 2.672,410 2,000 37.413,740 C#*D#*E#*F#

2 Voral 3,000 2.672,410 8.017,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45.430,970

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 8

1 2.672,410 10,000 26.724,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.724,100

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

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

1 2.672,410 7,000 18.706,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.706,870

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  VIADUCTES

1 PA000001 m2 Superfície de construcció de viaducte de formigó armat de secció tipus: 0,60 m ampit + 1,50 m de voral + 2
carrils de 3,50 m + 1,50 metres de voral + 0,60 m de ampit, resultant un ample total de 11,2 m.

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

1 Viaducte Est 120,000 11,200 1.344,000 C#*D#*E#*F#

2 Viaducte Oest 80,000 11,200 896,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.240,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  PASSOS INFERIORS

1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament

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

1 407,500 75,000 30.562,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.562,500

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

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

1 PI 0.6 145,500 145,500 C#*D#*E#*F#

2 PI 1.0 116,500 116,500 C#*D#*E#*F#

3 PI 1.6 145,500 145,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,500

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 PI 0.6
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 9

2 Lateral interior 1 142,500 142,500 C#*D#*E#*F#

3 Lateral interior 2 142,500 142,500 C#*D#*E#*F#

4 Lateral exterior 1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

5 Lateral exterior 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

6 Superior 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

7 Aletes 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

8 PI 1.0

9 Lateral interior 1 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

10 Lateral interior 2 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

11 Lateral exterior 1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

12 Lateral exterior 2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

13 Superior 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

14 Aletes 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

15 PI 1.6

16 Lateral interior 1 142,500 142,500 C#*D#*E#*F#

17 Lateral interior 2 142,500 142,500 C#*D#*E#*F#

18 Lateral exterior 1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

19 Lateral exterior 2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

20 Aletes 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.979,200

4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 PI 0.6 912,000 912,000 C#*D#*E#*F#

2 PI 1.0 729,600 729,600 C#*D#*E#*F#

3 PI 1.6 912,000 912,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.553,600

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 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 Enllaç Oest 206,430 206,430 C#*D#*E#*F#

2 Enllaç Est 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,430

2 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
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 10

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

1 Zebrat Enllaç Oest 393,190 253,000 0,400 494,390 C#+D#*E#

2 Zebrat Enllaç Est 363,080 253,000 0,400 464,280 C#+D#*E#

3 Fletxes Enllaç Oest 6,600 6,990 6,600 3,600 23,790 C#+D#+E#+F#

4 Fletxes Enllaç Est 6,600 6,990 6,600 3,600 23,790 C#+D#+E#+F#

5 M-6.4 Enllaç Oest 1,434 4,000 5,736 C#*D#*E#*F#

6 M-6.4 Enllaç Est 1,434 4,000 5,736 C#*D#*E#*F#

7 M-6.5 Enllaç Oest 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

8 M-6.5 Enllaç Est 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

9 M-4.1 Enllaç Oest 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 M-4.1 Enllaç Est 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,182

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

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

1 Enllaç Oest 54,980 54,980 C#*D#*E#*F#

2 Enllaç Est 56,300 56,300 C#*D#*E#*F#

3 Calçada 8.017,230 8.017,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.128,510

4 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 M-4.1. Enllaç Oest 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 M-4.1. Enllaç Est 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 M-4.2. Enllaç Oest 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#

4 M-4.2. Enllaç Est 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,860

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 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 8,000

2 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
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GBB5U652 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 HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 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 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

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

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 12

Titol 3 03  BARRERES DE SEGURETAT

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.873,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 04  ABALISAMENT

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 07  MESURES CORRECTORES
Titol 3 01  CONDICIONAMENT DEL SÒL

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 15.753,710 0,200 3.150,742 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.150,742

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 15.753,710 0,200 3.150,742 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.150,742

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 07  MESURES CORRECTORES
Titol 3 02  SEMBRES I PLANTACIONS

1 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
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 15.753,710

Obra 01 PRESSUPOST VARIANT DE CORBERA D'EBRE
Capítol 08  PARTIDES ALÇADES

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

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G2111131 m3 Demolició de petites
edificacions d'obra de fàbrica
fins a 30 m3 de volum aparent
amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

19,89 648,000 0,351 12.888,72

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

4,52 4.400,000 0,542 19.888,00

G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,62 40,000 0,003 144,80

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

2,78 23.929,300 1,804 66.523,45

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

2,47 9.155,300 0,615 22.613,59

G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl
tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

3,54 14.989,000 1,436 53.061,06

G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, 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

10,52 817,140 0,237 8.596,31

G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST1, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric

10,06 6.681,026 1,828 67.211,12

G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST2, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric

11,18 6.681,026 2,029 74.693,87
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G229U010 m3 Rebliment de material filtrant
en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense
fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

27,94 20,381 0,0210 569,45

G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en
excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra

0,93 4.785,860 0,1211 4.450,85

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

0,32 45.684,500 0,4012 14.619,04

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.

8,88 15,677 0,0013 139,21

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

103,78 464,342 1,3014 48.189,41

G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la
part superior del fonament

1,27 34.825,650 1,2015 44.228,58

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

31,16 2.259,838 1,9016 70.416,55

G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

11,09 2.623,006 0,7917 29.089,14

G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,82 2.411,920 0,1818 6.801,61

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

19,99 2.099,897 1,1419 41.976,94
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment
pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

37,16 5.718,957 5,7520 212.516,44

G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus
T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

23,06 281,290 0,1821 6.486,55

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S per a capa de
base o intermitja, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

31,88 3.687,926 3,1822 117.571,08

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC32 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure
betum

31,83 4.917,234 4,2323 156.515,56

G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

34,03 2.458,617 2,2624 83.666,74

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

378,74 334,372 3,4225 126.640,05

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus ECR-1

0,35 45.430,970 0,4326 15.900,84

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

0,44 18.706,870 0,2227 8.231,02

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

0,93 26.724,100 0,6728 24.853,41

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

33,10 1.873,000 1,6829 61.996,30
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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

682,24 20,000 0,3730 13.644,80

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

1,18 8.128,510 0,2631 9.591,64

GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

2,29 416,430 0,0332 953,62

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.

3,22 48,860 0,0033 157,33

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

19,64 1.056,182 0,5634 20.743,41

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

140,43 8,000 0,0335 1.123,44

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

110,99 22,000 0,0736 2.441,78

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

136,91 2,000 0,0137 273,82
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer
galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport,
totalment col·locada

542,69 0,000 0,0038 0,00

GBB5U652 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 HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

297,17 0,000 0,0039 0,00

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

238,77 70,000 0,4540 16.713,90

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

194,46 0,000 0,0041 0,00

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

134,45 0,000 0,0042 0,00

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

34,12 0,000 0,0043 0,00

GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

56,53 48,000 0,0744 2.713,44
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17/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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

104,27 3,000 0,0145 312,81

GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus
STR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

19,55 3.256,960 1,7246 63.673,57

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

24,62 1.205,960 0,8047 29.690,74

GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

27,83 30,650 0,0248 852,99

GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

276,33 16,000 0,1249 4.421,28

GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó
armat de DN 60 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, amb
unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locada al
fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base
d'assentament

56,19 23,000 0,0350 1.292,37

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

2,76 3.150,742 0,2451 8.696,05

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

2,00 3.150,742 0,1752 6.301,48

Euro
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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

1,07 15.753,710 0,4653 16.856,47

PA000001 m2 Superfície de construcció de
viaducte de formigó armat de
secció tipus: 0,60 m ampit +
1,50 m de voral + 2 carrils de
3,50 m + 1,50 metres de voral +
0,60 m de ampit, resultant un
ample total de 11,2 m.

850,00 2.240,000 51,4954 1.904.000,00

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

158.123,75 1,000 4,2855 158.123,75

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

35.049,35 1,000 0,9556 35.049,35

TOTAL: 100,003.698.107,75

Euro
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G2111131P-1 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G219U105P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G2214101P-4 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

G221U010P-5 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

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G2261111P-6 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G227U122P-7 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, 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

10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G227UA01P-8 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb

escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,

distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil

teòric

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CENTIMS)

G227UA03P-9 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb

escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,

distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil

teòric

11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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G229U010P-10 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,

inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

27,94 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G22AU030P-11 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons

indicació de la Direcció d'Obra

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G22DU020P-12 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G3Z1U010P-13 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

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

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G450U070P-14 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,78 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

G4B0U030P-15 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en

fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior

del fonament

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

G4D0U010P-16 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,16 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

G4DEU010P-17 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,09 €

(ONZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

G7B1U040P-18 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per

ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per

retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment

col·locat

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G921U020P-19 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

G935U012P-20 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra

en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

37,16 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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G9650006P-21 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

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

les feines adients, totalment col·locada

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

G9H1U020P-22 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum

31,88 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G9H1U120P-23 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

G9H1U512P-24 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

34,03 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

G9HA0010P-25 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G9J1U020P-26 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

G9J1U330P-27 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G9K2U020P-28 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb

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

cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

GB2AU503P-29 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en

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

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

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

33,10 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

GB2AU584P-30 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o

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

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

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

enclavament, totalment col·locat

682,24 €

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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GBA1U320P-31 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GBA1U340P-32 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GBA1U350P-33 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.

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GBA33001P-34 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

19,64 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GBB1U102P-35 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

140,43 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GBB1U111P-36 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

110,99 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GBB1U121P-37 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment

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

totalment col·locada

136,91 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GBB1U175P-38 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit

(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

sense incloure suport, totalment col·locada

542,69 €

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GBB5U652P-39 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 HI nivell 2, inclosos elements de

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

297,17 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

GBB5U654P-40 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

238,77 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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GBBVU001P-41 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

194,46 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

GBBVU105P-42 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

134,45 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GBBVU205P-43 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

34,12 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GBBZU001P-44 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

56,53 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GBC1U010P-45 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

104,27 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

GD57U115P-46 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

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

dels materials resultants

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

GD5AU216P-47 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

24,62 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GD5GU010P-48 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors

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

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

27,83 €

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

GD5JU010P-49 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de

ruptura, segons plànols

276,33 €

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



Pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/05/12 Pàg.: 6

GFG1U306P-50 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,

amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs

refinat de base d'assentament

56,19 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

GR3PU010P-51 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

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

GR3PU060P-52 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

2,00 €

(DOS EUROS)

GR720001P-53 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

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

PA000001P-54 m2 Superfície de construcció de viaducte de formigó armat de secció tipus: 0,60 m ampit + 1,50

m de voral + 2 carrils de 3,50 m + 1,50 metres de voral + 0,60 m de ampit, resultant un ample

total de 11,2 m.

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/05/12 Pàg.: 1

P-1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,89 €

Altres conceptes 19,89000 €

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,62 €

Altres conceptes 3,62000 €

P-4 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

2,78 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-5 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

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-6 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

3,54 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 3,48950 €

P-7 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, 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

10,52 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 9,02400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,44550 €

P-8 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb

escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,

distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil

teòric

10,06 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,70896 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 3,30054 €

P-9 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb

escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,

distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil

teòric

11,18 €
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B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 7,82712 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 3,30238 €

P-10 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,

inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

27,94 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-11 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons

indicació de la Direcció d'Obra

0,93 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-12 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

0,32 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-13 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

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

8,88 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Altres conceptes 1,71375 €

P-14 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,78 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Altres conceptes 15,50650 €

P-15 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en

fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior

del fonament

1,27 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,07010 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

Altres conceptes 0,53760 €

P-16 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,16 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

Altres conceptes 27,26055 €
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P-17 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,09 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42438 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €

Altres conceptes 3,59112 €

P-18 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per

ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per

retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment

col·locat

2,82 €

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p 2,02400 €

Altres conceptes 0,79600 €

P-19 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24350 €

P-20 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra

en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

37,16 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 7,45440 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €

B0111000 m3 Aigua 0,15150 €

Altres conceptes 12,56410 €

P-21 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

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

les feines adients, totalment col·locada

23,06 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

Altres conceptes 10,77645 €

P-22 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum

31,88 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €

Altres conceptes 7,21000 €

P-23 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

31,83 €
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B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €

Altres conceptes 7,21000 €

P-24 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

34,03 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,17000 €

Altres conceptes 7,86000 €

P-25 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,35 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,18600 €

Altres conceptes 0,16400 €

P-27 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,44 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-28 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb

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

cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,93 €

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

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

Altres conceptes 0,48242 €

P-29 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en

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

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

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

33,10 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 24,76000 €

Altres conceptes 8,34000 €

P-30 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o

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

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

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

enclavament, totalment col·locat

682,24 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €

Altres conceptes 239,64000 €

P-31 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,18 €
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €

Altres conceptes 0,27010 €

P-32 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,29 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €

Altres conceptes 0,47020 €

P-33 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.

3,22 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

Altres conceptes 0,79360 €

P-34 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

19,64 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

Altres conceptes 10,89320 €

P-35 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

140,43 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-36 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

110,99 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €

Altres conceptes 13,85000 €

P-37 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment

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

totalment col·locada

136,91 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-38 GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit

(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

sense incloure suport, totalment col·locada

542,69 €

BBM1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment reflectant HI 394,27000 €

Altres conceptes 148,42000 €
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P-39 GBB5U652 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 HI nivell 2, inclosos elements de

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

297,17 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direc 252,69000 €

Altres conceptes 20,77800 €

P-40 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

238,77 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 198,15000 €

Altres conceptes 15,50400 €

P-41 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

194,46 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,40800 €

Altres conceptes 107,05200 €

P-42 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

134,45 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 46,50000 €

Altres conceptes 14,84000 €

P-43 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

34,12 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-44 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

56,53 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

Altres conceptes 20,37200 €

P-45 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

104,27 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 20,97600 €

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclo 43,66000 €

Altres conceptes 31,44400 €

P-46 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

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

dels materials resultants

19,55 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,32760 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05675 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,60250 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32250 €

Altres conceptes 7,12165 €

P-47 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

24,62 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,39800 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,41250 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 6,20200 €

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

Altres conceptes 5,69620 €

P-48 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors

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

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

27,83 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,75375 €

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm int 15,77100 €

Altres conceptes 8,03528 €

P-49 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de

ruptura, segons plànols

276,33 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

Altres conceptes 124,09070 €

P-50 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,

amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs

refinat de base d'assentament

56,19 €

B0111000 m3 Aigua 0,34239 €

BFG1U306 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, 51,87000 €

Altres conceptes 3,97761 €

P-51 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

2,76 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-52 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

2,00 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

Altres conceptes 1,12610 €

P-53 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

1,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

Altres conceptes 0,40656 €

P-54 PA000001 m2 Superfície de construcció de viaducte de formigó armat de secció tipus: 0,60 m ampit + 1,50

m de voral + 2 carrils de 3,50 m + 1,50 metres de voral + 0,60 m de ampit, resultant un ample

total de 11,2 m.

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €
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Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)

0,32 45.684,500 14.619,04

TOTAL Titol 3 01.01.01 14.619,04

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Titol 3 02 DEMOLICIONS

1 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)

4,52 4.400,000 19.888,00

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

3,62 40,000 144,80

3 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de
volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 1)

19,89 648,000 12.888,72

TOTAL Titol 3 01.01.02 32.921,52

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 DESMUNT

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)

2,47 9.155,300 22.613,59

2 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 11)

0,93 4.785,860 4.450,85

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

2,78 23.929,300 66.523,45

TOTAL Titol 3 01.02.01 93.587,89

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 TERRAPLÈ

1 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 6)

3,54 14.989,000 53.061,06

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.02 53.061,06

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 03 REPOSICIÓ DE CAMINS AFECTATS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

19,99 817,140 16.334,63

2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, 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 - 7)

10,52 817,140 8.596,31

TOTAL Titol 3 01.02.03 24.930,94

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 03 DRENATGE

Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL

Titol 4 01 CUNETES

1 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 46)

19,55 3.256,960 63.673,57

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 63.673,57

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 03 DRENATGE

Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL

Titol 4 02 COL·LECTORS I DRENS

1 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 - 47)

24,62 1.205,960 29.690,74

2 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 21)

23,06 281,290 6.486,55

3 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 48)

27,83 30,650 852,99

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 49)

276,33 16,000 4.421,28

5 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons
norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament (P - 50)

56,19 23,000 1.292,37

euros
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TOTAL Titol 4 01.03.01.02 42.743,93

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 03 DRENATGE

Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL

Titol 4 03 REBLERTS, FORMIGÓ I GEOTEXTIL

1 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 18)

2,82 2.411,920 6.801,61

2 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

27,94 20,381 569,45

3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 13)

8,88 15,677 139,21

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 7.510,27

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 03 DRENATGE

Titol 3 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Titol 4 01 MARCS

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 14)

103,78 56,842 5.899,06

2 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 15)

1,27 4.263,150 5.414,20

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 16) 31,16 280,638 8.744,68

4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 17)

11,09 69,406 769,71

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 20.827,65

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 01 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

19,99 1.282,757 25.642,31

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5
N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

37,16 5.718,957 212.516,44

3 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric (P - 8)

10,06 6.681,026 67.211,12

euros
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4 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric (P - 9)

11,18 6.681,026 74.693,87

TOTAL Titol 3 01.04.01 380.063,74

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 02 MESCLES BITUMINOSES

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 24)

34,03 2.458,617 83.666,74

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
22)

31,88 3.687,926 117.571,08

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 23)

31,83 4.917,234 156.515,56

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 25) 378,74 334,372 126.640,05

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 26) 0,35 45.430,970 15.900,84

6 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant (P - 28)

0,93 26.724,100 24.853,41

7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 27)

0,44 18.706,870 8.231,02

TOTAL Titol 3 01.04.02 533.378,70

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 01 VIADUCTES

1 PA000001 m2 Superfície de construcció de viaducte de formigó armat de secció
tipus: 0,60 m ampit + 1,50 m de voral + 2 carrils de 3,50 m + 1,50
metres de voral + 0,60 m de ampit, resultant un ample total de 11,2 m.
(P - 54)

850,00 2.240,000 1.904.000,00

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.904.000,00

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 05 ESTRUCTURES

Titol 3 02 PASSOS INFERIORS

1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 15)

1,27 30.562,500 38.814,38

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 14)

103,78 407,500 42.290,35

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 16) 31,16 1.979,200 61.671,87

4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 17)

11,09 2.553,600 28.319,42

euros
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TOTAL Titol 3 01.05.02 171.096,02

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 32)

2,29 416,430 953,62

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 34)

19,64 1.056,182 20.743,41

3 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 31)

1,18 8.128,510 9.591,64

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

3,22 48,860 157,33

TOTAL Titol 3 01.06.01 31.446,00

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 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 - 35)

140,43 8,000 1.123,44

2 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 - 36)

110,99 22,000 2.441,78

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 37)

136,91 2,000 273,82

4 GBB5U652 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 HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 39)

297,17 0,000 0,00

5 GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal
de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 38)

542,69 0,000 0,00

6 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 - 40)

238,77 70,000 16.713,90

7 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 44)

56,53 48,000 2.713,44

8 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)

34,12 0,000 0,00

euros
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9 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 - 42)

134,45 0,000 0,00

10 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 -
41)

194,46 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.06.02 23.266,38

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Titol 3 03 BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 30)

682,24 20,000 13.644,80

2 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 29)

33,10 1.873,000 61.996,30

TOTAL Titol 3 01.06.03 75.641,10

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 06 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Titol 3 04 ABALISAMENT

1 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
- 45)

104,27 3,000 312,81

TOTAL Titol 3 01.06.04 312,81

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 07 MESURES CORRECTORES

Titol 3 01 CONDICIONAMENT DEL SÒL

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 - 51)

2,76 3.150,742 8.696,05

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 52)

2,00 3.150,742 6.301,48

TOTAL Titol 3 01.07.01 14.997,53

euros
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Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 07 MESURES CORRECTORES

Titol 3 02 SEMBRES I PLANTACIONS

1 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 - 53)

1,07 15.753,710 16.856,47

TOTAL Titol 3 01.07.02 16.856,47

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE

Capítol 08 PARTIDES ALÇADES

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

35.049,35 1,000 35.049,35

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

158.123,75 1,000 158.123,75

TOTAL Capítol 01.08 193.173,10

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.03.01.01  CUNETES 63.673,57

Titol 4 01.03.01.02  COL·LECTORS I DRENS 42.743,93

Titol 4 01.03.01.03  REBLERTS, FORMIGÓ I GEOTEXTIL 7.510,27

Titol 3 01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 113.927,77

Titol 4 01.03.02.01  MARCS 20.827,65

Titol 3 01.03.02  DRENATGE TRANSVERSAL 20.827,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
134.755,42

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS 14.619,04

Titol 3 01.01.02  DEMOLICIONS 32.921,52

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 47.540,56

Titol 3 01.02.01  DESMUNT 93.587,89

Titol 3 01.02.02  TERRAPLÈ 53.061,06

Titol 3 01.02.03  REPOSICIÓ DE CAMINS AFECTATS 24.930,94

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 171.579,89

Titol 3 01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 113.927,77

Titol 3 01.03.02  DRENATGE TRANSVERSAL 20.827,65

Capítol 01.03  DRENATGE 134.755,42

Titol 3 01.04.01  MATERIALS GRANULARS 380.063,74

Titol 3 01.04.02  MESCLES BITUMINOSES 533.378,70

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 913.442,44

Titol 3 01.05.01  VIADUCTES 1.904.000,00

Titol 3 01.05.02  PASSOS INFERIORS 171.096,02

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 2.075.096,02

Titol 3 01.06.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 31.446,00

Titol 3 01.06.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 23.266,38

Titol 3 01.06.03  BARRERES DE SEGURETAT 75.641,10

Titol 3 01.06.04  ABALISAMENT 312,81

Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 130.666,29

Titol 3 01.07.01  CONDICIONAMENT DEL SÒL 14.997,53

Titol 3 01.07.02  SEMBRES I PLANTACIONS 16.856,47

Capítol 01.07  MESURES CORRECTORES 31.854,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.504.934,62

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 47.540,56

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 171.579,89

Capítol 01.03  DRENATGE 134.755,42

Capítol 01.04  FERMS I PAVIMENTS 913.442,44

Capítol 01.05  ESTRUCTURES 2.075.096,02

Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 130.666,29

Capítol 01.07  MESURES CORRECTORES 31.854,00

euros



Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 2

Capítol 01.08  PARTIDES ALÇADES 193.173,10

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE 3.698.107,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.698.107,72

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost VARIANT DE CORBERA D'EBRE 3.698.107,72

3.698.107,72

euros



Pressupost

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.698.107,72

Subtotal 3.698.107,72

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.698.107,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MILIONS SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL  CENT SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS )


