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Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 2.000,000

2 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 13,500 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 81,000

3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 G21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

5 G21B1401 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 8 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 2.500,000

7 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 2.000,000

8 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions

EUR



Proyecto Constructivo de la Variante a la CG-1 entre la Frontera Española y Sant Julià de Lòria

MEDICIONES Fecha: 23/09/16 Pág.: 2

relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 10,000 3.000,000 7.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.500,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 02  EXPLANACIONES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 25,000 6,000 20,000 12.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.000,000

2 G2224S31 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimentación pilas Viaducto río Llosà 2,000 16,000 25,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 800,000

3 G2263212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuñas de transición 5,000 16,000 5,000 5,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

2 Terraplen emboquilles 4,000 16,000 20,000 0,500 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.640,000

4 G22C833S m3 Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a una tensió de compressió entre 125 i 175
MPa.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Túnel de la Moixella 1.880,000 1,200 2.256,000 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de l'Alzinar 1.050,000 1,200 1.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.516,000

5 G23B4200 m2 Estrebada de terres en túnels amb perfils TH de 21 kg/m i revestiment amb planxa nervada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Puntales para construcción tunel 2,000 50,000 30,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.000,000

6 G2451160 m3 Neteja de roca a l'interior del túnel, i càrrega mecànica sobre camió, des d'una distància de més de 200 m de la
boca.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'un 25% o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.516,000 80,000 281.280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 281.280,000

7 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.516,000 80,000 0,250 70.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 70.320,000
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Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 03  AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

1 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 N.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección tipo 0,500 200,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Cuñas de transición 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.100,000

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al
trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Túnel de la Moixella 1.880,000 0,500 13,500 12.690,000 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de l'Alzinar 1.050,000 0,500 13,500 7.087,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.777,500

3 G9251425 m3 Subbase de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al
trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección sobre estribos y accesos a
túneles

16,200 0,200 200,000 648,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 648,000

4 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducto rio Valira 16,200 0,050 38,000 2,200 67,716 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de la Moixella 13,500 0,100 1.880,000 2,200 5.583,600 C#*D#*E#*F#

3 Viaducto rio Llosà 16,200 0,050 60,000 2,200 106,920 C#*D#*E#*F#

4 Tunel de l'Alzinar 13,500 0,100 1.050,000 2,200 3.118,500 C#*D#*E#*F#

5 Viaducto enlace Sant Julià 16,200 0,050 165,000 2,200 294,030 C#*D#*E#*F#

6 Sección sobre estribos y accesos de
túnel

16,200 0,100 200,000 2,200 712,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.883,566

5 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducto rio Valira 16,200 0,050 38,000 2,300 70,794 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de la Moixella 13,500 0,050 1.880,000 2,300 2.918,700 C#*D#*E#*F#

3 Viaducto rio Llosà 16,200 0,050 60,000 2,300 111,780 C#*D#*E#*F#

4 Tunel de l'Alzinar 13,500 0,050 1.050,000 2,300 1.630,125 C#*D#*E#*F#

5 Viaducto enlace Sant Julià 16,200 0,050 165,000 2,300 307,395 C#*D#*E#*F#

6 Sección sobre estribos y accesos de
túnel

16,200 0,050 200,000 2,300 372,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.411,394

6 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducto río Valira 1,000 16,200 38,000 615,600 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de la Moixella 1,000 13,500 1.880,000 25.380,000 C#*D#*E#*F#

3 Viaducto río Llosà 1,000 16,200 60,000 972,000 C#*D#*E#*F#

4 Tunel de l'Alzinar 1,000 13,500 1.050,000 14.175,000 C#*D#*E#*F#

5 Viaducto enlace Sant Julià 1,000 16,200 175,000 2.835,000 C#*D#*E#*F#

6 Sección sobre estribos y accesos de
túnel

1,000 16,200 200,000 3.240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 47.217,600

7 G9J13K10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4
ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducto río Valira 1,000 16,200 38,000 615,600 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de la Moixella 1,000 13,500 1.880,000 25.380,000 C#*D#*E#*F#

3 Viaducto río Llosà 1,000 16,200 60,000 972,000 C#*D#*E#*F#

4 Tunel de l'Alzinar 1,000 13,500 1.050,000 14.175,000 C#*D#*E#*F#

5 Viaducto enlace Sant Julià 1,000 16,200 175,000 2.835,000 C#*D#*E#*F#

6 Sección sobre estribos y accesos de
túnel

1,000 16,200 200,000 3.240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 47.217,600

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 04  DRENAJE Y CANALIZACIONES

1 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bajo cuneta tipo A-1 2,000 200,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

2 GD556108 m Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.
Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Túnel de la Moixella 2,000 1.880,000 3.760,000 C#*D#*E#*F#

2 Túnel de l'Alzinar 2,000 1.050,000 2.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.860,000

3 GD5L43V1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares,
amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recubrimiento túnel de la Moixella 30,000 1.880,000 56.400,000 C#*D#*E#*F#

2 Recubrimiento túnel de l'Alzinar 30,000 1.050,000 31.500,000 C#*D#*E#*F#

3 Impermeabilización paramentos
estribos

6,000 6,000 18,000 648,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 88.548,000

4 G975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base hormigón para cuneta A-1 2,000 200,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

5 GDG3U080 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 40 mm i de gruix 1,2 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 25X16 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telefonía y servicios 2,000 3.200,000 6.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.400,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 01  VIADUCTO PUERTA ESPAÑA

Título 5 01  TABLERO

1 G443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en planxes
laminades en calent , treballades a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas cajón metálicas 2,000 0,123 38,000 7.850,000 73.381,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73.381,800

2 G443711D kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Chapas rigidizadoras 2,000 0,031 38,000 7.850,000 18.494,600 C#*D#*E#*F#

2 Perfiles en U para rigidización
longitudinal

2,000 0,007 38,000 7.850,000 4.176,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22.670,800
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3 G4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.216,000 0,022 7.850,000 210.003,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 210.003,200

4 G45CJ8J4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant, amb addició de fibres
d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,260 38,000 148,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 148,200

5 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diametro 16 15,000 0,125 2,010 38,000 9.165,600 (C#/D#)*E#*F#

2 Diametro 20 15,000 0,125 3,140 38,000 14.318,400 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23.484,000

6 G8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i
capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga cajón metálico 2,000 5,140 38,000 390,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 390,640

7 G9Z67H20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat rígid, de
190 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi ha, mesurat segons les especificacions de
la DT.
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Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a llit del perfil o com a transició lateral.
Aquest element s'especifica a la família d'elements auxiliars per a paviments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 16,200 32,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,400

8 G711EGG6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,200 38,000 615,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 615,600

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 01  VIADUCTO PUERTA ESPAÑA

Título 5 02  ESTRIBOS

1 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de
polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 216,000

2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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2 Estribo 2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

3 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 14,000 18,000 252,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 14,000 18,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 504,000

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1

2 Alzado 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Estribo 1

5 Alzado 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

6 Zapata 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 648,000

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 100,000 18,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 100,000 18,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.600,000

6 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1

2 Alzado 2,000 6,000 18,000 216,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata 1,000 9,000 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 378,000

7 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 0,150 6,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 0,150 6,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,400

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 980,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 01  VIADUCTO PUERTA ESPAÑA

Título 5 03  EQUIPAMIENTO

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 38,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 152,000

2 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat soldat
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 38,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 76,000

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 152,000

4 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 38,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 152,000

6 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,600

7 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 02  VIADUCTO RIO LLOSÀ

Título 5 01  TABLERO

1 G443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en planxes
laminades en calent , treballades a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas cajón metálicas 2,000 0,123 60,000 7.850,000 115.866,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 115.866,000

2 G443711D kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Chapas rigidizadoras 2,000 0,031 60,000 7.850,000 29.202,000 C#*D#*E#*F#

2 Perfiles en U para rigidización
longitudinal

2,000 0,007 60,000 7.850,000 6.594,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35.796,000

3 G4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.920,000 0,022 7.850,000 331.584,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 331.584,000

4 G45CJ8J4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant, amb addició de fibres
d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,260 60,000 234,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 234,000

5 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diametro 16 15,000 0,125 2,010 60,000 14.472,000 (C#/D#)*E#*F#

2 Diametro 20 15,000 0,125 3,140 60,000 22.608,000 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37.080,000

6 G8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i
capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga cajón metálico 2,000 5,140 60,000 616,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 616,800

7 G9Z67H20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat rígid, de
190 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi ha, mesurat segons les especificacions de
la DT.
Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a llit del perfil o com a transició lateral.
Aquest element s'especifica a la família d'elements auxiliars per a paviments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 16,200 32,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 32,400

8 G711EGG6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,200 60,000 972,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 972,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 02  VIADUCTO RIO LLOSÀ

Título 5 02  ESTRIBOS Y PILAS

1 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de
polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 216,000

2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

3 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 14,000 18,000 252,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 14,000 18,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 504,000

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1

2 Alzado 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Estribo 1

5 Alzado 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

6 Zapata 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 648,000

5 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1

2 Alzado 2,000 6,000 18,000 216,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata 1,000 9,000 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 378,000

6 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 100,000 18,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 100,000 18,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.600,000

7 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 0,150 6,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 0,150 6,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,400

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

3 Pila 1 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

4 Pila 2 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.960,000

9 G451N928 m3 Formigó per a pilars columna autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+H, amb additiu superplastificant, amb addició
fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 1 7,850 1,000 0,600 2,000 9,420 C#*D#*E#*F#

2 3,000 2,000 0,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

3 Pila 2 7,850 1,000 0,600 2,000 9,420 C#*D#*E#*F#

4 3,000 2,000 0,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,240

10 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 16,620 2,000 2.659,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.659,200

11 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 1 7,850 1,000 2,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#

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

3 10,850 0,600 2,000 2,000 26,040 C#*D#*E#*F#

4 Pila 2 7,850 1,000 2,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#

5 3,000 2,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 10,850 0,600 2,000 2,000 26,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 162,880

12 G3151KH4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata Pila 1 6,000 6,000 1,500 2,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Zapata Pila 2 6,000 6,000 1,500 2,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 216,000

13 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 216,000 60,000 12.960,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 12.960,000

14 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata Pila 1 6,000 6,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 1,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 1,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 Zapata Pila 2 6,000 6,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

5 6,000 1,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

6 6,000 1,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 288,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 02  VIADUCTO RIO LLOSÀ

Título 5 03  EQUIPAMIENTO

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 60,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,000

2 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat soldat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,000

4 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 60,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,000

6 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

8 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 03  VIADUCTO SANT JULIÀ

Título 5 01  TABLERO

1 G45CJ8K4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-40/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant, amb addició de fibres
d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,900 16,200 165,000 2.405,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.405,700

2 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15,2 mm enfilat en tendó de 25 m de llargària, tesat de 4500 kN de força amb
ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0,3 mm de gruix i injecció de
beurada.
Criteri d'amidament: kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la
definició dels plànols i d'acord amb els següents criteris:
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació expresa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cordones pretensado 6,000 19,000 27,100 165,000 509.751,000 C#*D#*E#*F#

2 Vaina corrugada 6,000 1,000 0,740 165,000 732,600 C#*D#*E#*F#

3 Lechada cemento 6,000 1,000 14,140 165,000 13.998,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 524.482,200

3 G4A71181 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a màxim, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
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En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 0,900 165,000 297,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 16,200 165,000 2.673,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.970,000

5 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 16,200 165,000 10.692,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.692,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 03  VIADUCTO SANT JULIÀ

Título 5 02  ESTRIBOS Y PILAS

1 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de
polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 216,000

2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

3 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 14,000 18,000 252,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 14,000 18,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 504,000

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1

2 Alzado 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Estribo 1

5 Alzado 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

6 Zapata 6,000 1,500 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 648,000

5 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1

2 Alzado 2,000 6,000 18,000 216,000 C#*D#*E#*F#

3 Zapata 1,000 9,000 18,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 378,000

6 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 100,000 18,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 100,000 18,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.600,000

7 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 0,150 6,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 0,150 6,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,400

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 4,000 7,000 7,000 2,500 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 980,000

9 G441A315 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,110 4,000 56,000 4.952,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.952,640

10 G3C51KH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,600 140,000 16,200 1.360,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.360,800

11 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.360,000 60,000 81.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 81.600,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 01  VIADUCTOS

Título 4 03  VIADUCTO SANT JULIÀ

Título 5 03  EQUIPAMIENTO

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 165,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 660,000

2 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat soldat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 165,000 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 330,000

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 330,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 660,000

4 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada.
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Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 165,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 660,000

6 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,400

7 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 16,000

8 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 16,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 02  TÚNELES

Título 4 01  TÚNEL DE LA MOIXELLA

1 G3K55220 m2 Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la volta del
túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La descomposició de la partida inclou el percentatge de rebot-límit fixat segons els criteris de la norma RPS
(ACI-506) article 607.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1.880,000 56.400,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Proyecto Constructivo de la Variante a la CG-1 entre la Frontera Española y Sant Julià de Lòria

MEDICIONES Fecha: 23/09/16 Pág.: 27

TOTAL MEDICIÓN 56.400,000

2 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1.880,000 2,000 112.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 112.800,000

3 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 16,200 1.880,000 12.182,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.182,400

4 G4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,200 1.880,000 2,000 60.912,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60.912,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 05  ESTRUCTURAS

Título 3 02  TÚNELES

Título 4 02  TÚNEL DE L'ALZINAR

1 G3K55220 m2 Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix, col·locat a la volta del
túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La descomposició de la partida inclou el percentatge de rebot-límit fixat segons els criteris de la norma RPS
(ACI-506) article 607.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1.050,000 31.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31.500,000

2 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1.050,000 2,000 63.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 63.000,000

3 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 16,200 1.050,000 6.804,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.804,000

4 G4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,200 1.050,000 2,000 34.020,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34.020,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Título 3 01  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 39,000

3 GBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

4 GBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

6 GBB43110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartel Túnel 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,600

7 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 102,000

8 PAX004 u Partida Alzada a Justificar para colocación de señalización específica de túneles y de señales de punto
kilométrico

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Título 3 02  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

MEDICIÓN DIRECTA 7.000,000

2 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

MEDICIÓN DIRECTA 7.000,000

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 100,000

4 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Título 3 03  BALIZAMIENTO Y DEFENSA

1 PAX005 u Partida Alzada a Justificar para la ejecución y colocación de elementos de balizamiento y defensa en túneles.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 07  SERVICIOS AFECTADOS

1 PAX007 u Partida Alzada a Justificar para la recolocación y adecuación de las redes de servicios urbanos afectadas en el
ámbito de proyecto.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 08  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GRI3AR40 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús del llit del riu, amb geomalla tridimensional
de monofilaments sintètics termosoldats, reblerta amb graveta i betum, de 20 a 22 mm de gruix, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb preparació de la superfície
del terreny

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revestimiento taludes emboquilles 4,000 100,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

2 PAX008 u Partida Alzada a Justificar para la replantación de especies arbóreas y arbustivas según las indicaciones dadas
en obra por la Dirección Facultativa de la misma.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 09  OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 2.000,000

2 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 2.000,000

3 G4L113D9 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 30 a 50 m de llum de càlcul,
25000000 i 30000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada amb grua.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas para puente provisional para
acceso de maquinaria

4,000 50,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,000

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzado 12,000 1,500 12,000 1,000 30,000 ((C#*D#)+(E#*F#)
)

2 Zapata 12,000 1,500 12,000 1,000 30,000 ((C#*D#)+(E#*F#)
)

TOTAL MEDICIÓN 60,000

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 100,000 6,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,000

6 G2262212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 500,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 3.000,000

7 PAX009 u Partida Alzada a Justificar para la formación de explanada de trabajo en el entorno de los emboquilles de los
túneles situados en el valle del río Llosà.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 10  CALIDAD

1 PAX003 u. Partida alzada de abono íntegro para la realización de los ensayos normativos de control de calidad de todos los
materiales de obra s/Plan de Control de Calidad.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 11  SEGURIDAD Y SALUD

1 PAX001 u. Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PTO-TFM

Capítol 12  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 PAX002 u. Partida alzada de abono íntegro para Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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34A1D58DP-1 kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15,2 mm enfilat en tendó de 25 m de llargària, tesat de
4500 kN de força amb ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm
de D i 0,3 mm de gruix i injecció de beurada.
Criteri d'amidament: kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques
d'ancoratge segons la definició dels plànols i d'acord amb els següents criteris:
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació expresa de
la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

3,34 €

(TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2131323P-2 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

57,53 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G2192C06P-3 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

4,41 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

G2194XC5P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

3,30 €

(TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

G219Q200P-5 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,36 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G21B1401P-6 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

8,35 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G21B4001P-7 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

29,21 €

(VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

G21R12D5P-8 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no mes lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

524,29 €

(QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

G2214101P-9 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i

2,64 €
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els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

(DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2216101P-10 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

1,82 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2224S31P-11 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

12,15 €

(DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

G2262212P-12 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2,05 €

(DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

G2263212P-13 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2,05 €

(DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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G22C833SP-14 m3 Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a una tensió de
compressió entre 125 i 175 MPa.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

90,38 €

(NOVENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G22D2011P-15 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,81 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

G22D3011P-16 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,54 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G23B4200P-17 m2 Estrebada de terres en túnels amb perfils TH de 21 kg/m i revestiment amb planxa nervada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

51,06 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

G2422065P-18 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

2,95 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G2451160P-19 m3 Neteja de roca a l'interior del túnel, i càrrega mecànica sobre camió, des d'una distància de
més de 200 m de la boca.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'un 25% o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.

4,74 €

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G3151KH4P-20 m3 Formigó per a rases i pous, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

99,42 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G31B3200P-21 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,06 €
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(UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

G31D2001P-22 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

20,88 €

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G3C51KH4P-23 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

100,53 €

(CIEN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G3CB3100P-24 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,22 €

(UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

G3K55220P-25 m2 Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La descomposició de la partida inclou el percentatge de rebot-límit fixat segons els criteris de
la norma RPS (ACI-506) article 607.

23,81 €

(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

G3KB1120P-26 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

2,23 €

(DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

G3Z113T1P-27 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

13,47 €

(TRECE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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G441A315P-28 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,87 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G4425025P-29 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,73 €

(UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G443711DP-30 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,59 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G443AC15P-31 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça
simple, en planxes laminades en calent , treballades a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,90 €

(UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

G451N928P-32 m3 Formigó per a pilars columna autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+H, amb additiu
superplastificant, amb addició fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

116,39 €

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G45C18H4P-33 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

86,89 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G45CJ8J4P-34 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant,
amb addició de fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

120,60 €
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(CIENTO VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G45CJ8K4P-35 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-40/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant,
amb addició de fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

124,18 €

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

G45F1LH4P-36 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

96,18 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

G4A71181P-37 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a
màxim, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes.

314,12 €

(TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

G4B13200P-38 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,07 €

(UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

G4BC3200P-39 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,24 €

(UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

G4BCDAGGP-40 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

8,12 €

(OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

G4BF3201P-41 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:

1,21 €
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

(UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

G4D12127P-42 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

26,13 €

(VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G4DC2D02P-43 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

35,32 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

G4DE1900P-44 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

10,48 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G4DF2105P-45 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

27,10 €

(VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
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G4L113D9P-46 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 30 a 50 m
de llum de càlcul, 25000000 i 30000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada
amb grua.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.

662,11 €

(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

G4ZB1411P-47 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

35,79 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G711EGG6P-48 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

27,40 €

(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

G751DPB1P-49 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb
armadura de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat

23,63 €

(VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G7B37A90P-50 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

2,07 €

(DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

G8B74C35P-51 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de
125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de
protecció de 320 µm, aplicat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

20,15 €

(VEINTE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
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G91A1310P-52 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

18,55 €

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G9251425P-53 m3 Subbase de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada
amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

36,72 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G9372110P-54 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor
d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

63,52 €

(SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G975L23AP-55 m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

9,25 €

(NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

G9H117E1P-56 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

56,33 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

G9H11B52P-57 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

50,95 €

(CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)



Proyecto Constructivo de la Variante a la CG-1 entre la Frontera Española y Sant Julià de Lòria

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 23/09/16 Pág.: 10

G9J12N40P-58 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

0,57 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G9J13K10P-59 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.

12,24 €

(DOCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

G9Z67H20P-60 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material
neoprè armat rígid, de 190 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi ha, mesurat segons les
especificacions de la DT.
Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a llit del perfil o com a
transició lateral. Aquest element s'especifica a la família d'elements auxiliars per a paviments.

686,46 €

(SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GB2A1001P-61 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la
DT.

21,59 €

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GB2B4133P-62 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat soldat

39,20 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

GB2Z2001P-63 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

42,46 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GB2Z400AP-64 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

10,91 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

GBA19110P-65 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

0,63 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GBA1F110P-66 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat per l'eix de la faixa al terreny.

1,10 €
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Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

(UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

GBA1U351P-67 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

8,30 €

(OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

GBA31110P-68 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT,
mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

7,83 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GBB11121P-69 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

80,13 €

(OCHENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

GBB11251P-70 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

59,16 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

GBB21501P-71 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

143,04 €

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

GBB21941P-72 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x145 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

226,74 €

(DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GBB21A61P-73 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

433,02 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

GBB43110P-74 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

455,10 €

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
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GBBZ1220P-75 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la
DT.

31,12 €

(TREINTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

GD556108P-76 m Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa
amb material filtrant.
Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant.

21,75 €

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GD5A1605P-77 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de
material filtrant.

25,19 €

(VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

GD5J4F08P-78 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

56,38 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GD5L43V1P-79 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits
en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 900 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

12,49 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GD5M1410P-80 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

8,11 €

(OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

GD5Z7CD4P-81 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

71,23 €

(SETENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

GDG3U080P-82 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 40 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 25X16 cm de formigó HM-20/P/20/I

4,32 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

GG22TD1KP-83 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,99 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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GRI3AR40P-84 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús del llit del riu, amb
geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, reblerta amb graveta i
betum, de 20 a 22 mm de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm
de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb preparació de la superfície del terreny

33,15 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

PAX001P-85 u. Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud. 320.000,00 €

(TRESCIENTOS VEINTE  MIL EUROS)

PAX002P-86 u. Partida alzada de abono íntegro para Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 320.000,00 €

(TRESCIENTOS VEINTE  MIL EUROS)

PAX003P-87 u. Partida alzada de abono íntegro para la realización de los ensayos normativos de control de
calidad de todos los materiales de obra s/Plan de Control de Calidad.

160.000,00 €

(CIENTO SESENTA MIL EUROS)

PAX004P-88 u Partida Alzada a Justificar para colocación de señalización específica de túneles y de señales
de punto kilométrico

25.000,00 €

(VEINTICINCO MIL EUROS)

PAX005P-89 u Partida Alzada a Justificar para la ejecución y colocación de elementos de balizamiento y
defensa en túneles.

6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

PAX007P-90 u Partida Alzada a Justificar para la recolocación y adecuación de las redes de servicios
urbanos afectadas en el ámbito de proyecto.

250.000,00 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS)

PAX008P-91 u Partida Alzada a Justificar para la replantación de especies arbóreas y arbustivas según las
indicaciones dadas en obra por la Dirección Facultativa de la misma.

20.000,00 €

(VEINTE  MIL EUROS)

PAX009P-92 u Partida Alzada a Justificar para la formación de explanada de trabajo en el entorno de los
emboquilles de los túneles situados en el valle del río Llosà.

45.000,00 €

(CUARENTA Y CINCO MIL EUROS)

BARCELONA, ENERO DE 2017 
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P-1 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15,2 mm enfilat en tendó de 25 m de llargària, tesat de
4500 kN de força amb ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm
de D i 0,3 mm de gruix i injecció de beurada.
Criteri d'amidament: kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques
d'ancoratge segons la definició dels plànols i d'acord amb els següents criteris:
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació expresa de
la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

3,34 €

Otros conceptos 3,34000 €

P-2 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

57,53 €

Otros conceptos 57,53000 €

P-3 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

4,41 €

Otros conceptos 4,41000 €

P-4 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

3,30 €

Otros conceptos 3,30000 €

P-5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,36 €

Otros conceptos 0,36000 €

P-6 G21B1401 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

8,35 €

Otros conceptos 8,35000 €

P-7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

29,21 €

Otros conceptos 29,21000 €

P-8 G21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no mes lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

524,29 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,27500 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

165,43440 €
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Otros conceptos 338,58060 €

P-9 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

2,64 €

Otros conceptos 2,64000 €

P-10 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

1,82 €

Otros conceptos 1,82000 €

P-11 G2224S31 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

12,15 €

Otros conceptos 12,15000 €

P-12 G2262212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2,05 €

Otros conceptos 2,05000 €

P-13 G2263212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2,05 €



Proyecto Constructivo de la Variante a la CG-1 entre la Frontera Española y Sant Julià de Lòria

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 23/09/16 Pág.: 3

Otros conceptos 2,05000 €

P-14 G22C833S m3 Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a una tensió de
compressió entre 125 i 175 MPa.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

90,38 €

Otros conceptos 90,38000 €

P-15 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,81 €

Otros conceptos 0,81000 €

P-16 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,54 €

Otros conceptos 0,54000 €

P-17 G23B4200 m2 Estrebada de terres en túnels amb perfils TH de 21 kg/m i revestiment amb planxa nervada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

51,06 €

B0A31000 kg Clau acer 0,08320 €

B0CH75D0 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa
superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

10,58200 €

B4ZABM00 u Brida metàl·lica per a perfils tipus TH de 21 kg/m 0,47600 €

B4ZA1M00 kg Perfil d'acer laminat tipus TH de 21 kg/m 17,29920 €

Otros conceptos 22,61960 €

P-18 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

2,95 €

Otros conceptos 2,95000 €

P-19 G2451160 m3 Neteja de roca a l'interior del túnel, i càrrega mecànica sobre camió, des d'una distància de
més de 200 m de la boca.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'un 25% o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.

4,74 €

Otros conceptos 4,74000 €

P-20 G3151KH4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

99,42 €

B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

79,18260 €
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Otros conceptos 20,23740 €

P-21 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,06 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00490 €

Otros conceptos 1,05510 €

P-22 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

20,88 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,19900 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,09078 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15610 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,20990 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07110 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,13989 €

Otros conceptos 18,01323 €

P-23 G3C51KH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

100,53 €

B065L93B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

79,57075 €

Otros conceptos 20,95925 €

P-24 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00500 €



Proyecto Constructivo de la Variante a la CG-1 entre la Frontera Española y Sant Julià de Lòria

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 23/09/16 Pág.: 5

Otros conceptos 1,21500 €

P-25 G3K55220 m2 Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i 10 cm de gruix,
col·locat a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La descomposició de la partida inclou el percentatge de rebot-límit fixat segons els criteris de
la norma RPS (ACI-506) article 607.

23,81 €

B0111000 m3 Aigua 0,03277 €

Otros conceptos 23,77723 €

P-26 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

2,23 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,52000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01470 €

Otros conceptos 0,69530 €

P-27 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

13,47 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

7,93013 €

Otros conceptos 5,53987 €

P-28 G441A315 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,87 €

B44ZA0AA kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura
i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

Otros conceptos 0,84000 €

P-29 G4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,73 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,90000 €

Otros conceptos 0,83000 €

P-30 G443711D kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

1,59 €
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Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

B44Z7015 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,92000 €

Otros conceptos 0,67000 €

P-31 G443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça
simple, en planxes laminades en calent , treballades a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

1,90 €

B44ZAC1A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,06000 €

Otros conceptos 0,84000 €

P-32 G451N928 m3 Formigó per a pilars columna autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+H, amb additiu
superplastificant, amb addició fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat
amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

116,39 €

B067876F m3 Formigó autocompactant HAF-35/AC/12/IIa+H, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+H, amb
addició de fibres d'acer

86,80200 €

Otros conceptos 29,58800 €

P-33 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

86,89 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

58,26240 €

Otros conceptos 28,62760 €

P-34 G45CJ8J4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant,
amb addició de fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

120,60 €

B067885F m3 Formigó autocompactant HAF-35/AC/12/IIa+F, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+F, amb
addició de fibres d'acer

91,13700 €

Otros conceptos 29,46300 €

P-35 G45CJ8K4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-40/AC/12/IIa+F, amb additiu superplastificant,
amb addició de fibres d'acer, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

124,18 €
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B067B85F m3 Formigó autocompactant HAF-40/AC/12/IIa+F, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa+F, amb
addició de fibres d'acer

94,51320 €

Otros conceptos 29,66680 €

P-36 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

96,18 €

B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H

67,22820 €

Otros conceptos 28,95180 €

P-37 G4A71181 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a
màxim, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes.

314,12 €

B4A71108 u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 4500 kN com a màxim 286,27000 €

Otros conceptos 27,85000 €

P-38 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00490 €

Otros conceptos 1,06510 €

P-39 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01176 €

Otros conceptos 1,22824 €

P-40 G4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

8,12 €

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

6,51600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01960 €
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Otros conceptos 1,58440 €

P-41 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

1,21 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01176 €

Otros conceptos 1,19824 €

P-42 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

26,13 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,72400 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,23700 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,20000 €

Otros conceptos 20,48900 €

P-43 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

35,32 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10473 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14220 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,42000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,27950 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36256 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37620 €

Otros conceptos 31,63481 €
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P-44 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

10,48 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 2,97000 €

Otros conceptos 7,51000 €

P-45 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es
trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament
dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

27,10 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45980 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18960 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,17533 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,03702 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03084 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05138 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,45000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36256 €

Otros conceptos 24,34347 €

P-46 G4L113D9 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 30 a 50 m
de llum de càlcul, 25000000 i 30000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada
amb grua.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.

662,11 €

B4PA14EA m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de 30 a 50 m
de llum , amb un moment d'inèrcia entre 25000000 i 30000000 cm4, i una secció entre 5000 i
6000 cm2

602,75000 €

Otros conceptos 59,36000 €

P-47 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

35,79 €

B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 33,60000 €

Otros conceptos 2,19000 €

P-48 G711EGG6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

27,40 €
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B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,27600 €

B711X0L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 30-FP amb armadura de feltre de
polièster de 160 g/m2

11,90200 €

Otros conceptos 15,22200 €

P-49 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb
armadura de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat

23,63 €

B7422LMP m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 2 mm i amb armadura de malla de
polièster

11,90200 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 2,17250 €

Otros conceptos 9,55550 €

P-50 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

2,07 €

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,80300 €

Otros conceptos 1,26700 €

P-51 G8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de
125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de
protecció de 320 µm, aplicat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

20,15 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,04104 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,87520 €

Otros conceptos 17,23376 €

P-52 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

18,55 €

B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 5,56686 €

B0111000 m3 Aigua 0,05650 €

Otros conceptos 12,92664 €
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P-53 G9251425 m3 Subbase de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada
amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

36,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,02825 €

Otros conceptos 36,69175 €

P-54 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor
d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

63,52 €

Otros conceptos 63,52000 €

P-55 G975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

9,25 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,18906 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 2,75000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00113 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,09307 €

Otros conceptos 6,21674 €

P-56 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

56,33 €

B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

50,10000 €

Otros conceptos 6,23000 €

P-57 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

50,95 €
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B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

45,02000 €

Otros conceptos 5,93000 €

P-58 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

0,57 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF6 IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,41000 €

Otros conceptos 0,16000 €

P-59 G9J13K10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.

12,24 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a
reg d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)

0,21500 €

Otros conceptos 12,02500 €

P-60 G9Z67H20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material
neoprè armat rígid, de 190 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi ha, mesurat segons les
especificacions de la DT.
Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a llit del perfil o com a
transició lateral. Aquest element s'especifica a la família d'elements auxiliars per a paviments.

686,46 €

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,29120 €

B7J1NVY2 m Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 190 mm per a junt de dilatació
exterior

606,08000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 24,99000 €

Otros conceptos 55,09880 €

P-61 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la
DT.

21,59 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,15750 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en
doble ona amb característiques AASHO

15,73000 €

Otros conceptos 4,70250 €

P-62 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat soldat

39,20 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,12500 €

BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 13,52000 €

BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 7,02240 €

Otros conceptos 17,53260 €

P-63 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les

42,46 €
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especificacions de la DT.

BBMZT010 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles 17,76000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 4,63000 €

Otros conceptos 20,07000 €

P-64 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

10,91 €

BBMZC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares 4,78000 €

Otros conceptos 6,13000 €

P-65 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

0,63 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,18641 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04456 €

Otros conceptos 0,39903 €

P-66 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i
mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

1,10 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,55191 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,12630 €

Otros conceptos 0,42179 €

P-67 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

8,30 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,80400 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 6,49200 €

Otros conceptos 1,00400 €

P-68 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT,
mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

7,83 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,83717 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,65354 €

Otros conceptos 3,33929 €

P-69 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

80,13 €
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BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 63,29000 €

Otros conceptos 16,84000 €

P-70 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

59,16 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 43,51000 €

Otros conceptos 15,65000 €

P-71 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

143,04 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 122,02000 €

Otros conceptos 21,02000 €

P-72 GBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x145 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

226,74 €

BBM1BGL2 u Placa d'orientació o situació, de 55x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 195,49000 €

Otros conceptos 31,25000 €

P-73 GBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

433,02 €

BBM1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 390,09000 €

Otros conceptos 42,93000 €

P-74 GBB43110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

455,10 €

BBM31300 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 350,66000 €

Otros conceptos 104,44000 €

P-75 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la
DT.

31,12 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 24,80000 €

Otros conceptos 6,32000 €

P-76 GD556108 m Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa
amb material filtrant.
Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant.

21,75 €

BD556100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós 13,19850 €

Otros conceptos 8,55150 €

P-77 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren.

25,19 €
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Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de
material filtrant.

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,02804 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 3,69600 €

Otros conceptos 13,46596 €

P-78 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

56,38 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,32720 €

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

14,16063 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,18826 €

Otros conceptos 39,70391 €

P-79 GD5L43V1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits
en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 900 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

12,49 €

BD5L43V0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits
en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 900 kN/m2

10,46100 €

Otros conceptos 2,02900 €

P-80 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

8,11 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,63300 €

Otros conceptos 4,47700 €

P-81 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

71,23 €

BD5Z7CD0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

54,60000 €

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

1,09840 €

Otros conceptos 15,53160 €

P-82 GDG3U080 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 40 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 25X16 cm de formigó HM-20/P/20/I

4,32 €

BG21RA10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,74300 €

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

1,96460 €

Otros conceptos 0,61240 €

P-83 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del

1,99 €
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projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,00980 €

Otros conceptos 0,98020 €

P-84 GRI3AR40 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús del llit del riu, amb
geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, reblerta amb graveta i
betum, de 20 a 22 mm de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm
de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb preparació de la superfície del terreny

33,15 €

BRI3AR40 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un
percentatge de buits superior al 90 %, reblerta amb graveta i betum i de 20 a 22 mm de gruix

24,34550 €

Otros conceptos 8,80450 €

P-85 PAX001 u. Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud. 320.000,00 €

Sin descomposición 320.000,00000 €

P-86 PAX002 u. Partida alzada de abono íntegro para Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 320.000,00 €

Sin descomposición 320.000,00000 €

P-87 PAX003 u. Partida alzada de abono íntegro para la realización de los ensayos normativos de control de
calidad de todos los materiales de obra s/Plan de Control de Calidad.

160.000,00 €

Sin descomposición 160.000,00000 €

P-88 PAX004 u Partida Alzada a Justificar para colocación de señalización específica de túneles y de señales
de punto kilométrico

25.000,00 €

Sin descomposición 25.000,00000 €

P-89 PAX005 u Partida Alzada a Justificar para la ejecución y colocación de elementos de balizamiento y
defensa en túneles.

6.000,00 €

Sin descomposición 6.000,00000 €

P-90 PAX007 u Partida Alzada a Justificar para la recolocación y adecuación de las redes de servicios
urbanos afectadas en el ámbito de proyecto.

250.000,00 €

Sin descomposición 250.000,00000 €

P-91 PAX008 u Partida Alzada a Justificar para la replantación de especies arbóreas y arbustivas según las
indicaciones dadas en obra por la Dirección Facultativa de la misma.

20.000,00 €

Sin descomposición 20.000,00000 €

P-92 PAX009 u Partida Alzada a Justificar para la formación de explanada de trabajo en el entorno de los
emboquilles de los túneles situados en el valle del río Llosà.

45.000,00 €

Sin descomposición 45.000,00000 €
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Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 15)

0,81 2.000,000 1.620,00

2 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
(P - 2)

57,53 81,000 4.659,93

3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 7)

29,21 10,000 292,10

4 G21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF
(P - 8)

524,29 30,000 15.728,70

5 G21B1401 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
(P - 6)

8,35 500,000 4.175,00

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 5)

0,36 2.500,000 900,00

7 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
(P - 3)

4,41 2.000,000 8.820,00

8 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.
(P - 10)

1,82 7.500,000 13.650,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 49.845,73

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 02 EXPLANACIONES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.
(P - 9)

2,64 12.000,000 31.680,00

2 G2224S31 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.
(P - 11)

12,15 800,000 9.720,00

3 G2263212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 13)

2,05 2.640,000 5.412,00

4 G22C833S m3 Excavació de túnel de 80 m2 de secció, en roca amb talp treballant a
una tensió de compressió entre 125 i 175 MPa.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 14)

90,38 3.516,000 317.776,08

5 G23B4200 m2 Estrebada de terres en túnels amb perfils TH de 21 kg/m i revestiment
amb planxa nervada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

51,06 3.000,000 153.180,00

EUR
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(P - 17)

6 G2451160 m3 Neteja de roca a l'interior del túnel, i càrrega mecànica sobre camió,
des d'una distància de més de 200 m de la boca.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'un 25% o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
(P - 19)

4,74 281.280,000 1.333.267,20

7 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
(P - 18)

2,95 70.320,000 207.444,00

TOTAL Capítol 01.02 2.058.479,28

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 03 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

1 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
(P - 52)

18,55 2.100,000 38.955,00

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat
que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
(P - 54)

63,52 19.777,500 1.256.266,80

3 G9251425 m3 Subbase de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM
II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al
98% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat
que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
(P - 53)

36,72 648,000 23.794,56

EUR
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4 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la
DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
(P - 57)

50,95 9.883,566 503.567,69

5 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la
DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
(P - 56)

56,33 5.411,394 304.823,82

6 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.
(P - 58)

0,57 47.217,600 26.914,03

7 G9J13K10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
(P - 59)

12,24 47.217,600 577.943,42

TOTAL Capítol 01.03 2.732.265,32

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 04 DRENAJE Y CANALIZACIONES

1 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant.
(P - 77)

25,19 400,000 10.076,00

2 GD556108 m Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter
ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament,
ni el reblert de la rasa amb material filtrant.
Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant.
(P - 76)

21,75 5.860,000 127.455,00

EUR
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3 GD5L43V1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils
de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
900 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.
(P - 79)

12,49 88.548,000 1.105.964,52

4 G975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 55)

9,25 400,000 3.700,00

5 GDG3U080 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2
tubs de diàmetre 40 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de
recobriment de 25X16 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 82)

4,32 6.400,000 27.648,00

TOTAL Capítol 01.04 1.274.843,52

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 01 VIADUCTO PUERTA ESPAÑA

Título 5 01 TABLERO

1 G443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en planxes laminades en calent ,
treballades a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 31)

1,90 73.381,800 139.425,42

2 G443711D kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 30)

1,59 22.670,800 36.046,57

3 G4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 29)

1,73 210.003,200 363.305,54

4 G45CJ8J4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+F, amb
additiu superplastificant, amb addició de fibres d'acer, grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.

120,60 148,200 17.872,92

EUR
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Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 34)

5 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 39)

1,24 23.484,000 29.120,16

6 G8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO
12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa
intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de
protecció de 320 µm, aplicat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%
(P - 51)

20,15 390,640 7.871,40

7 G9Z67H20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil
format amb material neoprè armat rígid, de 190 mm de recorregut com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi
ha, mesurat segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a
llit del perfil o com a transició lateral. Aquest element s'especifica a la
família d'elements auxiliars per a paviments.
(P - 60)

686,46 32,400 22.241,30

8 G711EGG6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
(P - 48)

27,40 615,600 16.867,44

TOTAL Título 5 01.05.01.01.01 632.750,75

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 01 VIADUCTO PUERTA ESPAÑA

EUR
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Título 5 02 ESTRIBOS

1 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb
adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
(P - 49)

23,63 216,000 5.104,08

2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant.
(P - 77)

25,19 36,000 906,84

3 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.
(P - 50)

2,07 504,000 1.043,28

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 36)

96,18 648,000 62.324,64

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 41)

1,21 3.600,000 4.356,00

6 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,
neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari

27,10 378,000 10.243,80

EUR
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per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.
(P - 45)

7 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 27)

13,47 32,400 436,43

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les
especificacions de la DT.
(P - 47)

35,79 980,000 35.074,20

TOTAL Título 5 01.05.01.01.02 119.489,27

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 01 VIADUCTO PUERTA ESPAÑA

Título 5 03 EQUIPAMIENTO

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.
(P - 61)

21,59 152,000 3.281,68

2 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75
i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (P - 62)

39,20 76,000 2.979,20

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT.
(P - 64)

10,91 152,000 1.658,32

4 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT.
(P - 63)

42,46 4,000 169,84

5 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 83)

1,99 152,000 302,48

6 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el
mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 80)

8,11 1,600 12,98

7 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I.

56,38 4,000 225,52

EUR
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Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 78)

8 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 81)

71,23 4,000 284,92

TOTAL Título 5 01.05.01.01.03 8.914,94

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 02 VIADUCTO RIO LLOSÀ

Título 5 01 TABLERO

1 G443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en planxes laminades en calent ,
treballades a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 31)

1,90 115.866,000 220.145,40

2 G443711D kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 30)

1,59 35.796,000 56.915,64

3 G4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 29)

1,73 331.584,000 573.640,32

4 G45CJ8J4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+F, amb
additiu superplastificant, amb addició de fibres d'acer, grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 34)

120,60 234,000 28.220,40

5 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de

1,24 37.080,000 45.979,20

EUR
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la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 39)

6 G8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO
12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa
intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de
protecció de 320 µm, aplicat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
-Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%
(P - 51)

20,15 616,800 12.428,52

7 G9Z67H20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil
format amb material neoprè armat rígid, de 190 mm de recorregut com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi
ha, mesurat segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a
llit del perfil o com a transició lateral. Aquest element s'especifica a la
família d'elements auxiliars per a paviments.
(P - 60)

686,46 32,400 22.241,30

8 G711EGG6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
(P - 48)

27,40 972,000 26.632,80

TOTAL Título 5 01.05.01.02.01 986.203,58

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 02 VIADUCTO RIO LLOSÀ

Título 5 02 ESTRIBOS Y PILAS

1 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb
adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

23,63 216,000 5.104,08

EUR
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
(P - 49)

2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant.
(P - 77)

25,19 36,000 906,84

3 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.
(P - 50)

2,07 504,000 1.043,28

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 36)

96,18 648,000 62.324,64

5 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,
neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.
(P - 45)

27,10 378,000 10.243,80

6 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 41)

1,21 3.600,000 4.356,00

7 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

13,47 32,400 436,43

EUR
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(P - 27)

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les
especificacions de la DT.
(P - 47)

35,79 1.960,000 70.148,40

9 G451N928 m3 Formigó per a pilars columna autocompactant, HAF-35/AC/12/IIa+H,
amb additiu superplastificant, amb addició fibres d'acer, grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 32)

116,39 33,240 3.868,80

10 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 38)

1,07 2.659,200 2.845,34

11 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 10 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,
neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.
(P - 42)

26,13 162,880 4.256,05

12 G3151KH4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-35/B/20/IIa+Qc, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 20)

99,42 216,000 21.474,72

13 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 21)

1,06 12.960,000 13.737,60

14 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,

20,88 288,000 6.013,44

EUR
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neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.
(P - 22)

TOTAL Título 5 01.05.01.02.02 206.759,42

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 02 VIADUCTO RIO LLOSÀ

Título 5 03 EQUIPAMIENTO

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.
(P - 61)

21,59 240,000 5.181,60

2 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75
i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (P - 62)

39,20 120,000 4.704,00

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT.
(P - 64)

10,91 240,000 2.618,40

4 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT.
(P - 63)

42,46 4,000 169,84

5 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 83)

1,99 240,000 477,60

6 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el
mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 80)

8,11 4,000 32,44

7 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 78)

56,38 10,000 563,80

8 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de

71,23 10,000 712,30

EUR
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superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 81)

TOTAL Título 5 01.05.01.02.03 14.459,98

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 03 VIADUCTO SANT JULIÀ

Título 5 01 TABLERO

1 G45CJ8K4 m3 Formigó per a lloses autocompactant, HAF-40/AC/12/IIa+F, amb
additiu superplastificant, amb addició de fibres d'acer, grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 35)

124,18 2.405,700 298.739,83

2 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15,2 mm enfilat en tendó de 25 m de
llargària, tesat de 4500 kN de força amb ancoratges actius d'acer fos,
beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0,3 mm de gruix i
injecció de beurada.
Criteri d'amidament: kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de
les plaques d'ancoratge segons la definició dels plànols i d'acord amb
els següents criteris:
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària
l'acceptació expresa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
(P - 1)

3,34 524.482,200 1.751.770,55

3 G4A71181 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN
de força, com a màxim, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes.
(P - 37)

314,12 12,000 3.769,44

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,
neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.
(P - 43)

35,32 2.970,000 104.900,40

5 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10
m d'alçària, com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 44)

10,48 10.692,000 112.052,16

EUR
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TOTAL Título 5 01.05.01.03.01 2.271.232,38

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 03 VIADUCTO SANT JULIÀ

Título 5 02 ESTRIBOS Y PILAS

1 G751DPB1 m2 Membrana de gruix 2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb
adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
(P - 49)

23,63 216,000 5.104,08

2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant.
(P - 77)

25,19 36,000 906,84

3 G7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.
(P - 50)

2,07 504,000 1.043,28

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 36)

96,18 648,000 62.324,64

5 G4DF2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida,
neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.
(P - 45)

27,10 378,000 10.243,80

EUR
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6 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 41)

1,21 3.600,000 4.356,00

7 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 27)

13,47 32,400 436,43

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat.
Criteri d'amidament: dm3 de volum mesurat segons les
especificacions de la DT.
(P - 47)

35,79 980,000 35.074,20

9 G441A315 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 28)

1,87 4.952,640 9.261,44

10 G3C51KH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-35/B/20/IIa+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 23)

100,53 1.360,800 136.801,22

11 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 24)

1,22 81.600,000 99.552,00

TOTAL Título 5 01.05.01.03.02 365.103,93

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 01 VIADUCTOS

Título 4 03 VIADUCTO SANT JULIÀ

Título 5 03 EQUIPAMIENTO

EUR
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1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.
(P - 61)

21,59 660,000 14.249,40

2 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75
i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (P - 62)

39,20 330,000 12.936,00

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT.
(P - 64)

10,91 660,000 7.200,60

4 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles,
fixat al suport.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT.
(P - 63)

42,46 4,000 169,84

5 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
(P - 83)

1,99 660,000 1.313,40

6 GD5M1410 m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 110 mm de diàmetre, col·locat en el
mur.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 80)

8,11 6,400 51,90

7 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 78)

56,38 16,000 902,08

8 GD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 81)

71,23 16,000 1.139,68

TOTAL Título 5 01.05.01.03.03 37.962,90

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 02 TÚNELES

Título 4 01 TÚNEL DE LA MOIXELLA

1 G3K55220 m2 Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i
10 cm de gruix, col·locat a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

23,81 56.400,000 1.342.884,00

EUR
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La descomposició de la partida inclou el percentatge de rebot-límit
fixat segons els criteris de la norma RPS (ACI-506) article 607.
(P - 25)

2 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la
volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.
(P - 26)

2,23 112.800,000 251.544,00

3 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 33)

86,89 12.182,400 1.058.528,74

4 G4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.
(P - 40)

8,12 60.912,000 494.605,44

TOTAL Título 4 01.05.02.01 3.147.562,18

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 05 ESTRUCTURAS

Título 3 02 TÚNELES

Título 4 02 TÚNEL DE L'ALZINAR

1 G3K55220 m2 Formigó projectat en sec, de 30 N/mm2 de resistència a compressió i
10 cm de gruix, col·locat a la volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
La descomposició de la partida inclou el percentatge de rebot-límit
fixat segons els criteris de la norma RPS (ACI-506) article 607.
(P - 25)

23,81 31.500,000 750.015,00

2 G3KB1120 m2 Armadura amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, col·locada a la
volta del túnel.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.
(P - 26)

2,23 63.000,000 140.490,00

3 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 33)

86,89 6.804,000 591.199,56

4 G4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.
(P - 40)

8,12 34.020,000 276.242,40

EUR
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TOTAL Título 4 01.05.02.02 1.757.946,96

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Título 3 01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 69)

80,13 17,000 1.362,21

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 70)

59,16 39,000 2.307,24

3 GBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
55x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 72)

226,74 7,000 1.587,18

4 GBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 73)

433,02 8,000 3.464,16

5 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 71)

143,04 4,000 572,16

6 GBB43110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini
extruït, fixat al suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 74)

455,10 9,600 4.368,96

7 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.
(P - 75)

31,12 102,000 3.174,24

8 PAX004 u Partida Alzada a Justificar para colocación de señalización específica
de túneles y de señales de punto kilométrico (P - 88)

25.000,00 1,000 25.000,00

TOTAL Título 3 01.06.01 41.836,15

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Título 3 02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.
(P - 66)

1,10 7.000,000 7.700,00

EUR
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2 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.
(P - 65)

0,63 7.000,000 4.410,00

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 67)

8,30 100,000 830,00

4 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt
de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.
(P - 68)

7,83 70,000 548,10

TOTAL Título 3 01.06.02 13.488,10

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Título 3 03 BALIZAMIENTO Y DEFENSA

1 PAX005 u Partida Alzada a Justificar para la ejecución y colocación de elementos
de balizamiento y defensa en túneles. (P - 89)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Título 3 01.06.03 6.000,00

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 07 SERVICIOS AFECTADOS

1 PAX007 u Partida Alzada a Justificar para la recolocación y adecuación de las
redes de servicios urbanos afectadas en el ámbito de proyecto. (P - 90)

250.000,00 1,000 250.000,00

TOTAL Capítol 01.07 250.000,00

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

1 GRI3AR40 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús
del llit del riu, amb geomalla tridimensional de monofilaments sintètics
termosoldats, reblerta amb graveta i betum, de 20 a 22 mm de gruix,
fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de
diàmetre i de 20-10-20 cm, amb preparació de la superfície del terreny
(P - 84)

33,15 400,000 13.260,00

2 PAX008 u Partida Alzada a Justificar para la replantación de especies arbóreas y
arbustivas según las indicaciones dadas en obra por la Dirección
Facultativa de la misma. (P - 91)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Capítol 01.08 33.260,00

EUR
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Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 16)

0,54 2.000,000 1.080,00

2 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.
(P - 4)

3,30 2.000,000 6.600,00

3 G4L113D9 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en
doble T de 30 a 50 m de llum de càlcul, 25000000 i 30000000 cm4
d'inèrcia i 5000 i 6000 cm2 de secció, col·locada amb grua.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurada segons les
especificacions de la DT.
(P - 46)

662,11 200,000 132.422,00

4 G45F1LH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 36)

96,18 60,000 5.770,80

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 41)

1,21 1.200,000 1.452,00

6 G2262212 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 12)

2,05 3.000,000 6.150,00

7 PAX009 u Partida Alzada a Justificar para la formación de explanada de trabajo
en el entorno de los emboquilles de los túneles situados en el valle del
río Llosà.  (P - 92)

45.000,00 1,000 45.000,00

TOTAL Capítol 01.09 198.474,80

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 10 CALIDAD

1 PAX003 u. Partida alzada de abono íntegro para la realización de los ensayos
normativos de control de calidad de todos los materiales de obra
s/Plan de Control de Calidad. (P - 87)

160.000,00 1,000 160.000,00

EUR



Proyecto Constructivo de la Variante a la CG-1 entre la Frontera Española y Sant Julià de Lòria

PRESUPUESTO Fecha: 23/09/16 Pág.: 22

TOTAL Capítol 01.10 160.000,00

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 11 SEGURIDAD Y SALUD

1 PAX001 u. Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud. (P - 85) 320.000,00 1,000 320.000,00

TOTAL Capítol 01.11 320.000,00

Obra 01 Presupuesto PTO-TFM

Capítol 12 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 PAX002 u. Partida alzada de abono íntegro para Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición (P - 86)

320.000,00 1,000 320.000,00

TOTAL Capítol 01.12 320.000,00

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 17.006.879,19

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 17.006.879,19

6 % Beneficio Industrial SOBRE 17.006.879,19................................................................. 1.020.412,75

13 % Gastos Generales SOBRE 17.006.879,19................................................................. 2.210.894,29

21 % IVA SOBRE 20.238.186,23........................................................................................ 4.250.019,11

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 24.488.205,34

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos cinco euros con treinta y
cuatro céntimos

BARCELONA, ENERO DE 2017 

EL ALUMNO. 

AUTOR DEL PROYECTO 

FDO: JOAQUÍN PERTIERRA BRASA 




