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AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 1Data:

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TREBALLS PRELIMINARSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D1011

AMIDAMENT DIRECTE 14.750,000

PA Implantació oficines2 PN1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Replanteig3 PN2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Afectacions al trànsit4 PN3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Desviació línea soterrada 25.000 Kv5 PN4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Prova de càrrega6 PN5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Mesures correctores Impacte Ambiental7 PN6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
ESTREB1CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació1 G3EZ1700

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

2 G3E57E7J

AMIDAMENT DIRECTE 694,400

kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

3 G3EB4200

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

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 2Data:

C#*D#*E#*F#1 2,030 60,000 121,800

TOTAL AMIDAMENT 121,800

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps4 G3FD1000

AMIDAMENT DIRECTE 445,160

kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

5 G3FB4200

AMIDAMENT DIRECTE 44.345,600

m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió

6 G3F51KG1

AMIDAMENT DIRECTE 554,320

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m7 G4DE1A00

AMIDAMENT DIRECTE 1.920,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist8 G4D1UA10

AMIDAMENT DIRECTE 353,800

kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

9 G4B1UA00

AMIDAMENT DIRECTE 54.468,000

m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba10 G451UAH4

AMIDAMENT DIRECTE 910,800

u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN, col·locat11 G4ZB1101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH12 G7811100

AMIDAMENT DIRECTE 967,710

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

13 GD7FP164

AMIDAMENT DIRECTE 8,900

m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs14 GD553102

AMIDAMENT DIRECTE 31,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 3Data:

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir15 G7B111F0

AMIDAMENT DIRECTE 254,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

16 G228AJ0F

AMIDAMENT DIRECTE 564,600

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir17 G7B111A0

AMIDAMENT DIRECTE 254,200

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

18 GF22LD11

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

19 G3Z112N1

AMIDAMENT DIRECTE 50,260

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir20 G7BC37B0

AMIDAMENT DIRECTE 1.846,060

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora21 G3J21810

AMIDAMENT DIRECTE 1.248,030

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua22 G3J21920

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

23 GR3P2311

AMIDAMENT DIRECTE 113,850

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
ESTREB2CAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació1 G3EZ1700

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 4Data:

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

2 G3E57E7J

AMIDAMENT DIRECTE 694,400

kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

3 G3EB4200

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

C#*D#*E#*F#1 2,030 60,000 121,800

TOTAL AMIDAMENT 121,800

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps4 G3FD1000

AMIDAMENT DIRECTE 445,160

kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

5 G3FB4200

AMIDAMENT DIRECTE 44.345,600

m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió

6 G3F51KG1

AMIDAMENT DIRECTE 554,320

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m7 G4DE1A00

AMIDAMENT DIRECTE 1.920,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist8 G4D1UA10

AMIDAMENT DIRECTE 353,800

kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

9 G4B1UA00

AMIDAMENT DIRECTE 179.280,120

m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba10 G451UAH4

AMIDAMENT DIRECTE 910,800

u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN, col·locat11 G4ZB1101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH12 G7811100

AMIDAMENT DIRECTE 967,710

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 5Data:

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub

13 GD7FP164

AMIDAMENT DIRECTE 8,900

m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs14 GD553102

AMIDAMENT DIRECTE 31,500

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir15 G7B111F0

AMIDAMENT DIRECTE 254,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

16 G228AJ0F

AMIDAMENT DIRECTE 564,600

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir17 G7B111A0

AMIDAMENT DIRECTE 254,200

m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

18 GF22LD11

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

19 G3Z112N1

AMIDAMENT DIRECTE 50,260

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir20 G7BC37B0

AMIDAMENT DIRECTE 1.846,060

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora21 G3J21810

AMIDAMENT DIRECTE 1.248,030

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua22 G3J21920

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

23 GR3P2311

AMIDAMENT DIRECTE 113,850

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 6Data:

PILA 1CAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM1 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 7.234,800

m3 Rebliment d'argila2 G228U020

AMIDAMENT DIRECTE 1.286,400

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua3 G3J21920

AMIDAMENT DIRECTE 1.846,060

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació4 G3EZ1700

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

5 G3E57E7J

AMIDAMENT DIRECTE 1.911,000

kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 G3EB4200

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

C#*D#*E#*F#1 1.911,000 2,030 60,000 232.759,800

TOTAL AMIDAMENT 232.759,800

m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de
gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves

7 G3H28624

AMIDAMENT DIRECTE 726,400

m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió8 G2225731

AMIDAMENT DIRECTE 2.572,800

m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/10/I+Qa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

9 G46211D4

AMIDAMENT DIRECTE 857,600

PA Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible10 G2616504

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps11 G3FD1000

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 7Data:

AMIDAMENT DIRECTE 792,000

kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

12 G3FB4200

AMIDAMENT DIRECTE 137.216,000

m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió

13 G3F51KG1

AMIDAMENT DIRECTE 1.715,200

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist14 G4D1UA10

AMIDAMENT DIRECTE 792,000

kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

15 G4B1UA00

AMIDAMENT DIRECTE 13.167,330

m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba16 G451UAH4

AMIDAMENT DIRECTE 263,350

u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN, col·locat17 G4ZB1101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

18 G2223P31

AMIDAMENT DIRECTE 8.524,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir19 G7B111F0

AMIDAMENT DIRECTE 3.568,920

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora20 G3J21810

AMIDAMENT DIRECTE 7.287,270

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

21 GR3P2311

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

C#*D#*E#*F#1 1.680,000 0,150 252,000

TOTAL AMIDAMENT 252,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 8Data:

PILA 2CAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM1 G228U010

AMIDAMENT DIRECTE 7.234,800

m3 Rebliment d'argila2 G228U020

AMIDAMENT DIRECTE 1.286,400

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua3 G3J21920

AMIDAMENT DIRECTE 1.846,060

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació4 G3EZ1700

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

5 G3E57E7J

AMIDAMENT DIRECTE 1.911,000

kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6 G3EB4200

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

C#*D#*E#*F#1 1.911,000 2,030 60,000 232.759,800

TOTAL AMIDAMENT 232.759,800

m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de
gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves

7 G3H28624

AMIDAMENT DIRECTE 726,400

m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió8 G2225731

AMIDAMENT DIRECTE 2.572,800

m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/10/I+Qa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

9 G46211D4

AMIDAMENT DIRECTE 857,600

PA Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible10 G2616504

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps11 G3FD1000

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 9Data:

AMIDAMENT DIRECTE 792,000

kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

12 G3FB4200

AMIDAMENT DIRECTE 137.216,000

m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió

13 G3F51KG1

AMIDAMENT DIRECTE 1.715,200

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist14 G4D1UA10

AMIDAMENT DIRECTE 792,000

kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

15 G4B1UA00

AMIDAMENT DIRECTE 13.167,330

m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba16 G451UAH4

AMIDAMENT DIRECTE 263,350

u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN, col·locat17 G4ZB1101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

18 G2223P31

AMIDAMENT DIRECTE 8.524,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir19 G7B111F0

AMIDAMENT DIRECTE 3.568,920

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora20 G3J21810

AMIDAMENT DIRECTE 7.287,270

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

21 GR3P2311

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

C#*D#*E#*F#1 1.680,000 0,150 252,000

TOTAL AMIDAMENT 252,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 10Data:

CALAIXOSCAPÍTOL 06
CALAIX 1 PILA 1TITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge1 G4DPU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2 Carros d'Avançament Dovelles2 G4DPU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó
vist,

3 G4DP4317

AMIDAMENT DIRECTE 5.782,630

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir4 G4DP2107

AMIDAMENT DIRECTE 3.298,610

m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45PU045

AMIDAMENT DIRECTE 2.002,685

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m

6 G4AA1220

AMIDAMENT DIRECTE 109.080,300

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
CALAIXOSCAPÍTOL 06
CALAIX 2 PILA 1TITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge1 G4DPU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2 Carros d'Avançament Dovelles2 G4DPU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó
vist,

3 G4DP4317

AMIDAMENT DIRECTE 5.782,630

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir4 G4DP2107

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 11Data:

AMIDAMENT DIRECTE 3.298,610

m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45PU045

AMIDAMENT DIRECTE 2.002,685

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m

6 G4AA1220

AMIDAMENT DIRECTE 109.080,300

PA Partida Alçada eliminació enastament provisional7 G4DPU030

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
CALAIXOSCAPÍTOL 06
CALAIX 1 PILA 2TITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge1 G4DPU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2 Carros d'Avançament Dovelles2 G4DPU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó
vist,

3 G4DP4317

AMIDAMENT DIRECTE 3.336,830

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir4 G4DP2107

AMIDAMENT DIRECTE 5.853,970

m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45PU045

AMIDAMENT DIRECTE 2.019,885

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m

6 G4AA1220

AMIDAMENT DIRECTE 135.984,300

PA Partida Alçada eliminació enastament provisional7 G4DPU030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



-
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PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
CALAIXOSCAPÍTOL 06
CALAIX 2 PILA 2TITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge1 G4DPU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2 Carros d'Avançament Dovelles2 G4DPU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó
vist,

3 G4DP4317

AMIDAMENT DIRECTE 3.336,830

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir4 G4DP2107

AMIDAMENT DIRECTE 5.853,970

m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba5 G45PU045

AMIDAMENT DIRECTE 2.019,885

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m

6 G4AA1220

AMIDAMENT DIRECTE 135.984,300

PA Partida Alçada eliminació enastament provisional7 G4DPU030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
JUNTS DILATACIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material metàl·lic amb dents, de 50 mm
de recorregut com a màxim, col·locat amb fixacions mecàniques

1 G9Z69530

AMIDAMENT DIRECTE 304,000

m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb membrana
flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

2 G9Z65520

EUR



-

AMIDAMENTS Pàg.:21/06/17 13Data:

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
DRENATGETITOL 3 02
CALAIX 1TITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana , col·locada fixacions mecàniques1 GD51QMX0

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter2 FD5ZBJA4

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

3 GD5J6F08

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 100 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

4 GFD21765

AMIDAMENT DIRECTE 59,500

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

5 GFD21795

AMIDAMENT DIRECTE 25,500

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units
maniguets i col·locat al fons de la rasa

6 GFD215EA

AMIDAMENT DIRECTE 301,250

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
DRENATGETITOL 3 02
CALAIX 2TITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana , col·locada fixacions mecàniques1 GD51QMX0

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter2 FD5ZBJA4

EUR



-
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

3 GD5J6F08

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 100 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

4 GFD21765

AMIDAMENT DIRECTE 59,500

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per
abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

5 GFD21795

AMIDAMENT DIRECTE 25,500

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units
maniguets i col·locat al fons de la rasa

6 GFD215EA

AMIDAMENT DIRECTE 301,250

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
DRENATGETITOL 3 02
DRENATGETITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal,
de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units
maniguets i col·locat al fons de la rasa

1 GFD215EA

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
ENLLUMENATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra

1 GDK254F3

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

2 GHM11N22

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W,
de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

3 GHN32G81

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

4 GG22RL1K

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 4 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5 GG319344

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment6 GG380902

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
FERMS I PAVIMENTSTITOL 3 04
CALÇADA I VORALTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m21 G9J14J50

AMIDAMENT DIRECTE 6.992,000

m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2
de betum asfàltic convencional 50/70

2 G7821110

AMIDAMENT DIRECTE 6.992,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m23 G9J13J20

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

C#*D#*E#*F#1 6.992,000 2,000 13.984,000

TOTAL AMIDAMENT 13.984,000

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 granític, estesa i compactada

4 G9H11B51

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

C#*D#*E#*F#1 6.992,000 0,050 2,400 839,040

TOTAL AMIDAMENT 839,040

EUR
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t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

5 G9H11751

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

C#*D#*E#*F#1 6.992,000 0,030 2,400 503,424

TOTAL AMIDAMENT 503,424

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
FERMS I PAVIMENTSTITOL 3 04
VORERES I PAS VIANANTSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m21 G9J14J50

AMIDAMENT DIRECTE 425,600

m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2
de betum asfàltic convencional 50/70

2 G7821110

AMIDAMENT DIRECTE 425,600

m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6

3 G9F5UB10

AMIDAMENT DIRECTE 425,600

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
FERMS I PAVIMENTSTITOL 3 04
VORERES CARRIL BICITITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m21 G9J14J50

AMIDAMENT DIRECTE 395,200

m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2
de betum asfàltic convencional 50/70

2 G7821110

AMIDAMENT DIRECTE 395,200

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m23 G9J13J20

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

C#*D#*E#*F#1 395,200 1,000 395,200

TOTAL AMIDAMENT 395,200

EUR
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t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

4 G9H11751

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

C#*D#*E#*F#1 395,000 0,050 2,400 47,400

TOTAL AMIDAMENT 47,400

m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

5 F9G8CDAS

AMIDAMENT DIRECTE 395,200

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA3, fixada mecànicament

1 GBB14262

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA3, fixada mecànicament

2 GBB1D121

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base3 GBBZ3011

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

C#*D#*E#*F#1 7,000 3,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a
dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau

4 GBBZA003

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 GBA17515

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 11,820 5,000 1,200 70,920

TOTAL AMIDAMENT 70,920

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat
i amb pluja, tipus P-RRS, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant extrusió

2 GBA1F526

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

C#*D#*E#*F#1 76,000 6,660 506,160

TOTAL AMIDAMENT 506,160

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3 GBA29515

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

C#*D#*E#*F#1 52,132 0,500 26,066

TOTAL AMIDAMENT 26,066

PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTEOBRA 01
TAULERCAPÍTOL 07
DEFENSESTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´1 GB2C4000

AMIDAMENT DIRECTE 1.216,000

u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur2 GB2ZR011

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Ampit prefabricat de formigó3 GB1BU200

AMIDAMENT DIRECTE 608,000

m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, col·locat cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50
mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3

4 GB1228C2

AMIDAMENT DIRECTE 608,000

m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb un aïllament
acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal
de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

5 GB53U010

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:21/06/17 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TREBALLS PRELIMINARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

14.750,0000,92 13.570,00

2 PN1 PA Implantació oficines (P - 72) 1,0002.500,00 2.500,00

3 PN2 PA Replanteig (P - 73) 1,0002.500,00 2.500,00

4 PN3 PA Afectacions al trànsit (P - 74) 1,0005.600,00 5.600,00

5 PN4 PA Desviació línea soterrada 25.000 Kv (P - 75) 1,00032.500,00 32.500,00

6 PN5 PA Prova de càrrega (P - 76) 1,00012.500,00 12.500,00

7 PN6 PA Mesures correctores Impacte Ambiental (P - 77) 1,00010.500,00 10.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 79.670,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL ESTREB102

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació (P -
12)

1,0004.174,65 4.174,65

2 G3E57E7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació
en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 10)

694,400384,89 267.267,62

3 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 11)

121,8001,11 135,20

4 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 15) 445,16022,47 10.002,75

5 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

44.345,6001,13 50.110,53

6 G3F51KG1 m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió (P
- 13)

554,32097,35 53.963,05

7 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 26)

1.920,00016,65 31.968,00

8 G4D1UA10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist (P -
25)

353,80029,23 10.341,57

9 G4B1UA00 kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 24)

54.468,0001,15 62.638,20

10 G451UAH4 m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

910,800112,03 102.036,92

11 G4ZB1101 u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN,
col·locat (P - 32)

1,0003.500,00 3.500,00

EUR
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12 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 33)

967,7106,16 5.961,09

13 GD7FP164 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub (P - 60)

8,90042,59 379,05

14 GD553102 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb
junts secs (P - 58)

31,50016,58 522,27

15 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P -
36)

254,2003,23 821,07

16 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 5)

564,60040,50 22.866,30

17 G7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P -
35)

254,2002,31 587,20

18 GF22LD11 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm
i DN= 100 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 62)

8,00063,43 507,44

19 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 19)

50,26011,00 552,86

20 G7BC37B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 37)

1.846,0602,58 4.762,83

21 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 17)

1.248,03054,07 67.480,98

22 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 18)

0,00058,57 0,00

23 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 71)

113,85028,34 3.226,51

CAPÍTOLTOTAL 01.02 703.806,09

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL ESTREB203

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació (P -
12)

1,0004.174,65 4.174,65

2 G3E57E7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació
en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 10)

694,400384,89 267.267,62

3 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 11)

121,8001,11 135,20

4 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 15) 445,16022,47 10.002,75

EUR
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5 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

44.345,6001,13 50.110,53

6 G3F51KG1 m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió (P
- 13)

554,32097,35 53.963,05

7 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 26)

1.920,00016,65 31.968,00

8 G4D1UA10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist (P -
25)

353,80029,23 10.341,57

9 G4B1UA00 kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 24)

179.280,1201,15 206.172,14

10 G451UAH4 m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

910,800112,03 102.036,92

11 G4ZB1101 u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN,
col·locat (P - 32)

1,0003.500,00 3.500,00

12 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 33)

967,7106,16 5.961,09

13 GD7FP164 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub (P - 60)

8,90042,59 379,05

14 GD553102 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb
junts secs (P - 58)

31,50016,58 522,27

15 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P -
36)

254,2003,23 821,07

16 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 5)

564,60040,50 22.866,30

17 G7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P -
35)

254,2002,31 587,20

18 GF22LD11 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T,
de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm
i DN= 100 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 62)

8,00063,43 507,44

19 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 19)

50,26011,00 552,86

20 G7BC37B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 37)

1.846,0602,58 4.762,83

21 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 17)

1.248,03054,07 67.480,98

22 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 18)

0,00058,57 0,00

23 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,

113,85028,34 3.226,51

EUR



-

PRESSUPOST Pàg.:21/06/17 4Data:

subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 71)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 847.340,03

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL PILA 104

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 6)

7.234,80021,77 157.501,60

2 G228U020 m3 Rebliment d'argila (P - 7) 1.286,40025,50 32.803,20

3 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 18)

1.846,06058,57 108.123,73

4 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació (P -
12)

1,0004.174,65 4.174,65

5 G3E57E7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació
en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 10)

1.911,000384,89 735.524,79

6 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 11)

232.759,8001,11 258.363,38

7 G3H28624 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables
d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de
gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una
fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves (P - 16)

726,400164,59 119.558,18

8 G2225731 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 4)

2.572,80024,71 63.573,89

9 G46211D4 m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/10/I+Qa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba (P - 22)

857,60099,87 85.648,51

10 G2616504 PA Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible (P - 9)

1,0003.500,00 3.500,00

11 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 15) 792,00022,47 17.796,24

12 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

137.216,0001,13 155.054,08

13 G3F51KG1 m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió (P
- 13)

1.715,20097,35 166.974,72

14 G4D1UA10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist (P -
25)

792,00029,23 23.150,16

15 G4B1UA00 kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 24)

13.167,3301,15 15.142,43

16 G451UAH4 m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

263,350112,03 29.503,10

17 G4ZB1101 u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN,
col·locat (P - 32)

1,0003.500,00 3.500,00

EUR
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18 G2223P31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 3)

8.524,00010,21 87.030,04

19 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P -
36)

3.568,9203,23 11.527,61

20 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 17)

7.287,27054,07 394.022,69

21 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 71)

252,00028,34 7.141,68

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.479.614,68

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL PILA 205

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 6)

7.234,80021,77 157.501,60

2 G228U020 m3 Rebliment d'argila (P - 7) 1.286,40025,50 32.803,20

3 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de
pes, col·locats amb grua (P - 18)

1.846,06058,57 108.123,73

4 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats sense entubació (P -
12)

1,0004.174,65 4.174,65

5 G3E57E7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació
en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 10)

1.911,000384,89 735.524,79

6 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 11)

232.759,8001,11 258.363,38

7 G3H28624 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables
d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de
gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una
fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves (P - 16)

726,400164,59 119.558,18

8 G2225731 m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 4)

2.572,80024,71 63.573,89

9 G46211D4 m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/10/I+Qa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba (P - 22)

857,60099,87 85.648,51

10 G2616504 PA Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible (P - 9)

1,0003.500,00 3.500,00

11 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 15) 792,00022,47 17.796,24

12 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

137.216,0001,13 155.054,08

13 G3F51KG1 m3 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió (P
- 13)

1.715,20097,35 166.974,72

EUR
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14 G4D1UA10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist (P -
25)

792,00029,23 23.150,16

15 G4B1UA00 kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 24)

13.167,3301,15 15.142,43

16 G451UAH4 m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
20)

263,350112,03 29.503,10

17 G4ZB1101 u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN,
col·locat (P - 32)

1,0003.500,00 3.500,00

18 G2223P31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 3)

8.524,00010,21 87.030,04

19 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P -
36)

3.568,9203,23 11.527,61

20 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 17)

7.287,27054,07 394.022,69

21 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 71)

252,00028,34 7.141,68

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.479.614,68

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL CALAIXOS06

TITOL 3 CALAIX 1 PILA 101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DPU010 PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport,
Muntatge i Desmuntatge (P - 29)

1,0007.200,00 7.200,00

2 G4DPU020 PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2
Carros d'Avançament Dovelles (P - 30)

1,0008.500,00 8.500,00

3 G4DP4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó vist,
(P - 28)

5.782,63055,34 320.010,74

4 G4DP2107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir (P - 27)

3.298,61025,02 82.531,22

5 G45PU045 m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
21)

2.002,685115,36 231.029,74

6 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins
a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb
beines de llargària superior a 70 m (P - 23)

109.080,3001,46 159.257,24

TITOL 3TOTAL 01.06.01 808.528,94

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL CALAIXOS06

TITOL 3 CALAIX 2 PILA 102

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DPU010 PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, 1,0007.200,00 7.200,00

EUR
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Muntatge i Desmuntatge (P - 29)

2 G4DPU020 PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2
Carros d'Avançament Dovelles (P - 30)

1,0008.500,00 8.500,00

3 G4DP4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó vist,
(P - 28)

5.782,63055,34 320.010,74

4 G4DP2107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir (P - 27)

3.298,61025,02 82.531,22

5 G45PU045 m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
21)

2.002,685115,36 231.029,74

6 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins
a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb
beines de llargària superior a 70 m (P - 23)

109.080,3001,46 159.257,24

7 G4DPU030 PA Partida Alçada eliminació enastament provisional (P - 31) 62,0003.800,00 235.600,00

TITOL 3TOTAL 01.06.02 1.044.128,94

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL CALAIXOS06

TITOL 3 CALAIX 1 PILA 203

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DPU010 PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport,
Muntatge i Desmuntatge (P - 29)

1,0007.200,00 7.200,00

2 G4DPU020 PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2
Carros d'Avançament Dovelles (P - 30)

1,0008.500,00 8.500,00

3 G4DP4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó vist,
(P - 28)

3.336,83055,34 184.660,17

4 G4DP2107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir (P - 27)

5.853,97025,02 146.466,33

5 G45PU045 m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
21)

2.019,885115,36 233.013,93

6 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins
a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb
beines de llargària superior a 70 m (P - 23)

135.984,3001,46 198.537,08

7 G4DPU030 PA Partida Alçada eliminació enastament provisional (P - 31) 1,0003.800,00 3.800,00

TITOL 3TOTAL 01.06.03 782.177,51

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL CALAIXOS06

TITOL 3 CALAIX 2 PILA 204

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DPU010 PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport,
Muntatge i Desmuntatge (P - 29)

1,0007.200,00 7.200,00

2 G4DPU020 PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2
Carros d'Avançament Dovelles (P - 30)

1,0008.500,00 8.500,00

3 G4DP4317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó vist,
(P - 28)

3.336,83055,34 184.660,17

EUR
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4 G4DP2107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a dovelles, per a revestir (P - 27)

5.853,97025,02 146.466,33

5 G45PU045 m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
21)

2.019,885115,36 233.013,93

6 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins
a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb
beines de llargària superior a 70 m (P - 23)

135.984,3001,46 198.537,08

7 G4DPU030 PA Partida Alçada eliminació enastament provisional (P - 31) 1,0003.800,00 3.800,00

TITOL 3TOTAL 01.06.04 782.177,51

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 JUNTS DILATACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9Z69530 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb
perfil format amb material metàl·lic amb dents, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
44)

304,000414,04 125.868,16

2 G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb
perfil format amb material neoprè armat amb membrana flexible,
de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques (P - 43)

60,000179,31 10.758,60

TITOL 3TOTAL 01.07.01 136.626,76

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 DRENATGE02

TITOL 4 CALAIX 101

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD51QMX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa
plana , col·locada fixacions mecàniques (P - 57)

15,00055,44 831,60

2 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41
kg de pes i col·locada amb morter (P - 2)

15,00069,33 1.039,95

3 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 59)

15,00093,82 1.407,30

4 GFD21765 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 100 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i
perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

59,50046,62 2.773,89

5 GFD21795 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i
perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

25,50055,78 1.422,39

6 GFD215EA m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2),
segons la norma UNE-EN 1796, units maniguets i col·locat al
fons de la rasa (P - 63)

301,25091,46 27.552,33

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.07.02.01 35.027,46

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 DRENATGE02

TITOL 4 CALAIX 202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD51QMX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa
plana , col·locada fixacions mecàniques (P - 57)

15,00055,44 831,60

2 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41
kg de pes i col·locada amb morter (P - 2)

15,00069,33 1.039,95

3 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 59)

15,00093,82 1.407,30

4 GFD21765 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 100 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i
perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

59,50046,62 2.773,89

5 GFD21795 m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i
perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

25,50055,78 1.422,39

6 GFD215EA m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2),
segons la norma UNE-EN 1796, units maniguets i col·locat al
fons de la rasa (P - 63)

301,25091,46 27.552,33

TITOL 4TOTAL 01.07.02.02 35.027,46

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 DRENATGE02

TITOL 4 DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GFD215EA m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de
càrregues inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal, de 6 bar
pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2),
segons la norma UNE-EN 1796, units maniguets i col·locat al
fons de la rasa (P - 63)

70,00091,46 6.402,20

TITOL 4TOTAL 01.07.02.03 6.402,20

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra (P - 61)

7,00049,74 348,18

2 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i

7,000655,68 4.589,76

EUR
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porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 69)

3 GHN32G81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P -
70)

14,000322,97 4.521,58

4 GG22RL1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12
J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 66)

450,0004,09 1.840,50

5 GG319344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub (P - 67)

450,0002,23 1.003,50

6 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 68)

450,0007,25 3.262,50

TITOL 3TOTAL 01.07.03 15.566,02

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 4 CALÇADA I VORAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
CUR, amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 42)

6.992,0000,43 3.006,56

2 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de
betum asfàltic convencional 50/70 (P - 34)

6.992,00011,12 77.751,04

3 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P -
41)

13.984,0000,27 3.775,68

4 G9H11B51 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
granític, estesa i compactada (P - 40)

839,04052,44 43.999,26

5 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 39)

503,42453,43 26.897,94

TITOL 4TOTAL 01.07.04.01 155.430,48

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 4 VORERES I PAS VIANANTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
CUR, amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 42)

425,6000,43 183,01

2 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de
betum asfàltic convencional 50/70 (P - 34)

425,60011,12 4.732,67

3 G9F5UB10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm
de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb
morter de ciment 1:6 (P - 38)

425,60040,17 17.096,35

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.07.04.02 22.012,03

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 4 VORERES CARRIL BICI03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
CUR, amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 42)

395,2000,43 169,94

2 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de
betum asfàltic convencional 50/70 (P - 34)

395,20011,12 4.394,62

3 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P -
41)

395,2000,27 106,70

4 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 39)

47,40053,43 2.532,58

5 F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15
cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió,
reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant (P - 1)

395,20028,06 11.089,31

TITOL 4TOTAL 01.07.04.03 18.293,15

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB14262 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, fixada mecànicament (P - 53)

2,000201,91 403,82

2 GBB1D121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA3, fixada mecànicament (P - 54)

5,000112,25 561,25

3 GBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 55)

21,00028,00 588,00

4 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau
de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de
la placa base i formigonament del dau (P - 56)

7,000101,76 712,32

TITOL 3TOTAL 01.07.05 2.265,39

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA17515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 50)

70,9201,41 100,00

EUR
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2 GBA1F526 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RRS, de 15 cm d'amplària, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant extrusió (P - 51)

506,1606,40 3.239,42

3 GBA29515 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no
pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 52)

26,0662,10 54,74

TITOL 3TOTAL 01.07.06 3.394,16

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST VIADUCTE01

CAPÍTOL TAULER07

TITOL 3 DEFENSES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2C4000 m Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada
´´in situ´´ (P - 47)

1.216,00051,16 62.210,56

2 GB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix
amb l'extrem pla, fixat a mur (P - 48)

6,00046,71 280,26

3 GB1BU200 m Ampit prefabricat de formigó (P - 46) 608,000374,53 227.714,24

4 GB1228C2 m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares
corbes, col·locat cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50 mm,
de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació
150 kg/m3 (P - 45)

608,000106,09 64.502,72

5 GB53U010 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada per una
placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb un aïllament acústic
RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada
inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç
d'acer galvanitzat cada 3 m (P - 49)

52,000193,78 10.076,56

TITOL 3TOTAL 01.07.07 364.784,34

EUR



-

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/06/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,06m2F9G8CDAS Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

P- 1

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €69,33uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

P- 2

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,21m3G2223P31 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 3

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €24,71m3G2225731 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

P- 4

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €40,50m3G228AJ0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de
5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

P- 5

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €21,77m3G228U010 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PMP- 6
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €25,50m3G228U020 Rebliment d'argilaP- 7
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €0,92m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 8

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3.500,00PAG2616504 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergibleP- 9
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

 €384,89mG3E57E7J Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 150
cm amb formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

P- 10

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,11kgG3EB4200 Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 11

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €4.174,65uG3EZ1700 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats sense entubació

P- 12

(QUATRE MIL  CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €97,35m3G3F51KG1 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat des de camió

P- 13

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,13kgG3FB4200 Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 14

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €22,47m2G3FD1000 Encofrat amb plafó metàl·lic per a encepsP- 15
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €164,59m2G3H28624 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una
fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves

P- 16

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)



-
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,07m3G3J21810 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadoraP- 17
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €58,57m3G3J21920 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 18
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €11,00m2G3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 19

(ONZE EUROS)

 €112,03m3G451UAH4 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 20

(CENT DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €115,36m3G45PU045 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 21

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €99,87m3G46211D4 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/10/I+Qa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 22

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,46kgG4AA1220 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

P- 23

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,15kgG4B1UA00 Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €29,23m2G4D1UA10 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a alçats , per
a deixar el formigó vist

P- 25

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €16,65m3G4DE1A00 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 mP- 26
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,02m2G4DP2107 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a dovelles,
per a revestir

P- 27

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €55,34m2G4DP4317 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a dovelles,
per a deixar el formigó vist,

P- 28

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7.200,00PAG4DPU010 Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, Muntatge i DesmuntatgeP- 29
(SET MIL DOS-CENTS EUROS)

 €8.500,00PAG4DPU020 Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2 Carros d'Avançament DovellesP- 30
(VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)

 €3.800,00PAG4DPU030 Partida Alçada eliminació enastament provisionalP- 31
(TRES MIL VUIT-CENTS EUROS)

 €3.500,00uG4ZB1101 Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN, col·locatP- 32
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

 €6,16m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH

P- 33

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €11,12m2G7821110 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70

P- 34

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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 €2,31m2G7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 35

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €3,23m2G7B111F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 36

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €2,58m2G7BC37B0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 37

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €40,17m2G9F5UB10 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1
m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

P- 38

(QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €53,43tG9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 39

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €52,44tG9H11B51 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 granític, estesa i
compactada

P- 40

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,27m2G9J13J20 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb
dotació 0,6 kg/m2

P- 41

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €0,43m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2P- 42
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €179,31mG9Z65520 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques

P- 43

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €414,04mG9Z69530 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material metàl·lic
amb dents, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 44

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €106,09mGB1228C2 Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, col·locat cada 2 m, amb dos
tubs travessers de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150
kg/m3

P- 45

(CENT SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €374,53mGB1BU200 Ampit prefabricat de formigóP- 46
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €51,16mGB2C4000 Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´P- 47
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €46,71uGB2ZR011 Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a murP- 48
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €193,78m2GB53U010 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15 mm de
gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada
inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

P- 49

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €1,41mGBA17515 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat,
amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

P- 50

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,40mGBA1F526 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de 15 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant extrusió

P- 51

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2,10mGBA29515 Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no
pintat, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

P- 52

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €201,91uGBB14262 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

P- 53

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €112,25uGBB1D121 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

P- 54

(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €28,00mGBBZ3011 Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la baseP- 55
(VINT-I-VUIT EUROS)

 €101,76uGBBZA003 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau

P- 56

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €55,44uGD51QMX0 Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana , col·locada fixacions
mecàniques

P- 57

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,58mGD553102 Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secsP- 58
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €93,82uGD5J6F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 59

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €42,59mGD7FP164 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 60

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €49,74uGDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 61

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €63,43mGF22LD11 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 62

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €91,46mGFD215EA Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 400
mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2),
segons la norma UNE-EN 1796, units maniguets i col·locat al fons de la rasa

P- 63

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €46,62mGFD21765 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 100
mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons
de la rasa

P- 64

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €55,78mGFD21795 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues inerts de sorra, de 150
mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de rigidesa anular SN 10000 (10000
N/m2), segons la norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons
de la rasa

P- 65

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,09mGG22RL1K Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

P- 66

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €2,23mGG319344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 67

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €7,25mGG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 68
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €655,68uGHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

P- 69

(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €322,97uGHN32G81 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

P- 70

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €28,34m3GR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 71

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

 €2.500,00PAPN1 Implantació oficinesP- 72
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €2.500,00PAPN2 ReplanteigP- 73
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €5.600,00PAPN3 Afectacions al trànsitP- 74
(CINC MIL SIS-CENTS EUROS)

 €32.500,00PAPN4 Desviació línea soterrada 25.000 KvP- 75
(TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €12.500,00PAPN5 Prova de càrregaP- 76
(DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS)

 €10.500,00PAPN6 Mesures correctores Impacte AmbientalP- 77
(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)



-

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 21/06/17



-

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 21/06/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F9G8CDAS Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix,
amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant

P- 1  €28,06

B08AD00F Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó  €2,23250
B9G8C0AS Formigó amb additiu per a paviment continu , amb fibres sintètiques  €17,56125

Altres conceptes 8,27 €

uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i
col·locada amb morter

P- 2  €69,33

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

 €1,21080

BD5ZBJA0 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes  €50,70000
Altres conceptes 17,42 €

m3G2223P31 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a
2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P- 3  €10,21

Altres conceptes 10,21 €

m3G2225731 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 4  €24,71

Altres conceptes 24,71 €

m3G228AJ0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 5  €40,50

B0330A00 Grava de pedrera, de 5 a 12 mm  €31,53500
Altres conceptes 8,97 €

m3G228U010 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM

P- 6  €21,77

B0111000 Aigua  €0,08350
B0372000 Tot-u artificial  €18,34250

Altres conceptes 3,34 €

m3G228U020 Rebliment d'argilaP- 7  €25,50

Sense descomposició 25,50 €

m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 8  €0,92

Altres conceptes 0,92 €

PAG2616504 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible

P- 9  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

mG3E57E7J Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny
fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment

P- 10  €384,89

B065E92A Formigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qb

 €177,99164

Altres conceptes 206,90 €

kgG3EB4200 Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 11  €1,11

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00702
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Altres conceptes 1,10 €

uG3EZ1700 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats sense entubació

P- 12  €4.174,65

Altres conceptes 4.174,65 €

m3G3F51KG1 Formigó per a enceps, HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa, abocat des de camió

P- 13  €97,35

B065WH0B Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €85,45910

Altres conceptes 11,89 €

kgG3FB4200 Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 14  €1,13

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00714
Altres conceptes 1,12 €

m2G3FD1000 Encofrat amb plafó metàl·lic per a encepsP- 15  €22,47

B0A31000 Clau acer  €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,13989
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,43155
B0D81380 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos  €1,25664
B0DZA000 Desencofrant  €0,13750
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm  €0,39000

Altres conceptes 18,98 €

m2G3H28624 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni
240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia
entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves

P- 16  €164,59

B3H28620 Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i
3500 cm4/m

 €5,21000

Altres conceptes 159,38 €

m3G3J21810 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora

P- 17  €54,07

B0441800 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes

 €28,62475

Altres conceptes 25,45 €

m3G3J21920 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats
amb grua

P- 18  €58,57

B0441900 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000
kg de pes

 €25,29760

Altres conceptes 33,27 €

m2G3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 19  €11,00

B06NLA1C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €6,24750

Altres conceptes 4,75 €

m3G451UAH4 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 20  €112,03

B065WH0B Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €84,62940
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Altres conceptes 27,40 €

m3G45PU045 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21  €115,36

B065WH0B Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €84,62940

Altres conceptes 30,73 €

m3G46211D4 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/10/I+Qa, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 22  €99,87

B064C21A Formigó HM-30/F/10/I+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

 €79,85580

Altres conceptes 20,01 €

kgG4AA1220 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19
cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària
superior a 70 m

P- 23  €1,46

B0B47290 Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega
unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nominal

 €0,76000

Altres conceptes 0,70 €

kgG4B1UA00 Armadura per a alçats AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24  €1,15

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00585
Altres conceptes 1,14 €

m2G4D1UA10 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a alçats , per a deixar el formigó vist

P- 25  €29,23

B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,16800
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,91000
B0DZA000 Desencofrant  €0,27500
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm  €0,26000

Altres conceptes 22,62 €

m3G4DE1A00 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària
superior a 10 m

P- 26  €16,65

B0DZT006 Bastida de metall, per a 25 usos  €3,45000
Altres conceptes 13,20 €

m2G4DP2107 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a dovelles, per a revestir

P- 27  €25,02

B0D81280 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos  €1,27200
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,91000
B0DZA000 Desencofrant  €0,22000
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm  €0,26000

Altres conceptes 20,36 €

m2G4DP4317 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts
metàl·lics, per a dovelles, per a deixar el formigó vist,

P- 28  €55,34

B0A31000 Clau acer  €0,06718
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,53170
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,43155
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,36422
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,90651
B0DZA000 Desencofrant  €0,27500

Altres conceptes 49,76 €
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PAG4DPU010 Partida Alçada Encastament Provisional Lloger, Transport, Muntatge i
Desmuntatge

P- 29  €7.200,00

Sense descomposició 7.200,00 €

PAG4DPU020 Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i Desmuntatge 2 Carros
d'Avançament Dovelles

P- 30  €8.500,00

Sense descomposició 8.500,00 €

PAG4DPU030 Partida Alçada eliminació enastament provisionalP- 31  €3.800,00

Sense descomposició 3.800,00 €

uG4ZB1101 Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a 3500 kN, col·locatP- 32  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B2 ADH

P- 33  €6,16

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,46000

Altres conceptes 5,70 €

m2G7821110 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic
convencional 50/70

P- 34  €11,12

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,23000

B055JJR0 Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNE-EN 12591  €2,17950
Altres conceptes 8,71 €

m2G7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

P- 35  €2,31

B7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2

 €0,93500

Altres conceptes 1,38 €

m2G7B111F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200
a 250 g/m2, col·locat sense adherir

P- 36  €3,23

B7B111F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200
a 250 g/m2

 €1,85900

Altres conceptes 1,37 €

m2G7BC37B0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

P- 37  €2,58

B7B137B0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament
de 110 a 130 g/m2

 €1,21000

Altres conceptes 1,37 €

m2G9F5UB10 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en
voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

P- 38  €40,17

B9F1V002 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix  €10,97520
Altres conceptes 29,19 €

tG9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 39  €53,43

B9H11751 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític

 €49,90000

Altres conceptes 3,53 €
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tG9H11B51 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 granític, estesa i compactada

P- 40  €52,44

B9H11B51 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 granític

 €48,91000

Altres conceptes 3,53 €

m2G9J13J20 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

P- 41  €0,27

B0552200 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

 €0,14400

Altres conceptes 0,13 €

m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb
dotació 1,1 kg/m2

P- 42  €0,43

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

 €0,26400

Altres conceptes 0,17 €

mG9Z65520 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format
amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut
com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

P- 43  €179,31

B0907000 Adhesiu de resines epoxi  €0,31920
B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €26,81000
B7J19VX2 Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de

50 mm per a junt de dilatació exterior
 €132,98000

Altres conceptes 19,20 €

mG9Z69530 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format
amb material metàl·lic amb dents, de 50 mm de recorregut com a màxim,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 44  €414,04

B0A62ML0 Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volanderes, beina de PVC, base
roscada i tap, per a fixació mecànica de junt de dilatació extern

 €43,14940

B7J19S02 Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de
dilatació exterior

 €353,87000

Altres conceptes 17,02 €

mGB1228C2 Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, col·locat
cada 2 m, amb dos tubs travessers de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3

P- 45  €106,09

BB1228C0 Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de cares corbes, amb dos
tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària

 €96,13000

Altres conceptes 9,96 €

mGB1BU200 Ampit prefabricat de formigóP- 46  €374,53

Sense descomposició 374,53 €

mGB2C4000 Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´P- 47  €51,16

B065980B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €15,85620

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €3,36000
Altres conceptes 31,94 €

uGB2ZR011 Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb
l'extrem pla, fixat a mur

P- 48  €46,71

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles  €7,28000
BBMZR110 Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera

metàl·lica, segons UNE 135122
 €32,16000

Altres conceptes 7,27 €
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m2GB53U010 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada per una placa de
metacrilat de 15 mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons
norma ISO 711/7, totalment col·locada inclosa part proporcional d'unions i
accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

P- 49  €193,78

BB53U010 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2m d'alçària, formada per una placa de
metacrilat de 15 mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB
segons norma ISO 711/7, inclòs part proporcional d'unions i accessoris i pal
de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

 €179,17000

Altres conceptes 14,61 €

mGBA17515 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

P- 50  €1,41

BBA15100 Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

 €0,69843

BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

 €0,10370

Altres conceptes 0,61 €

mGBA1F526 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua sonora per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de
15 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant extrusió

P- 51  €6,40

BBA16100 Termoplàstic en calent aplicable per extrusió de color blanc, per a marques
vials

 €0,99450

BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

 €0,09333

Altres conceptes 5,31 €

mGBA29515 Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

P- 52  €2,10

BBA15100 Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

 €1,04805

BBA1M200 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

 €0,15555

Altres conceptes 0,90 €

uGBB14262 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

P- 53  €201,91

BBM1270D Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

 €187,70000

Altres conceptes 14,21 €

uGBB1D121 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

P- 54  €112,25

BBM1120D Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

 €106,56000

Altres conceptes 5,69 €

mGBBZ3011 Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, fixat a la base

P- 55  €28,00

BBMZ2611 Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit

 €25,88000

Altres conceptes 2,12 €
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uGBBZA003 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de
senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament
del dau

P- 56  €101,76

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €8,56950

BBMZ5611 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de
senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

 €75,00000

Altres conceptes 18,19 €

uGD51QMX0 Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana ,
col·locada fixacions mecàniques

P- 57  €55,44

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

 €1,04000

BD515MX0 Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana  €37,58000
Altres conceptes 16,82 €

mGD553102 Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secsP- 58  €16,58

BD553100 Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós  €9,13500
Altres conceptes 7,45 €

uGD5J6F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 59  €93,82

B064300C 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

 €25,67796

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

 €1,28896

B0DZA000 Desencofrant  €1,54000
Altres conceptes 65,31 €

mGD7FP164 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 60  €42,59

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €9,28200
B064300C 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

 €5,62748

BD7FP160 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

 €4,34400

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €1,77210
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0,08000

Altres conceptes 21,48 €

uGDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 61  €49,74

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,20740
B064300C 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

 €7,86060

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,04728

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €1,44018

Altres conceptes 39,18 €
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mGF22LD11 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus
L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

P- 62  €63,43

B0A71N00 Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior  €0,42020
BF22LD00 Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de

mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus
L2 segons UNE-EN 10255

 €13,92300

BFW21D10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar  €20,95800
BFY21D10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de

diàmetre 4´´, roscat
 €1,68500

Altres conceptes 26,44 €

mGFD215EA Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la norma UNE-EN
1796, units maniguets i col·locat al fons de la rasa

P- 63  €91,46

BFD215E0 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 400 mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la norma UNE-EN
1796

 €59,95000

BFDD1E55 Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 400 mm de diàmetre
nominal de 6 bar de PN per a connectar a pressió

 €6,68732

Altres conceptes 24,82 €

mGFD21765 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 100 mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN
1796, units per abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 64  €46,62

BF1DA500 Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de tubs de 100 mm de
DN

 €10,28219

BFD21760 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 100 mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma
UNE-EN 1796

 €24,79000

Altres conceptes 11,55 €

mGFD21795 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma UNE-EN
1796, units per abraçadora i perfil d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 65  €55,78

BF1DA700 Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de tubs de 150 mm de
DN

 €12,82727

BFD21790 Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura interior de càrregues
inerts de sorra, de 150 mm diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal,
classe de rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la norma
UNE-EN 1796

 €30,12000

Altres conceptes 12,83 €

mGG22RL1K Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 66  €4,09

BG22RL10 Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,85600

Altres conceptes 1,23 €

mGG319344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 67  €2,23

BG319340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €1,55040
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Altres conceptes 0,68 €

mGG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 68  €7,25

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,33000

Altres conceptes 5,60 €

uGHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 69  €655,68

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

 €37,02952

BHM11N22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €504,83000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 73,77 €

uGHN32G81 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport

P- 70  €322,97

BHN32G80 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada,
amb allotjament per a equip

 €300,96000

Altres conceptes 22,01 €

m3GR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 71  €28,34

BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €22,26840

Altres conceptes 6,07 €

PAPN1 Implantació oficinesP- 72  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

PAPN2 ReplanteigP- 73  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

PAPN3 Afectacions al trànsitP- 74  €5.600,00

Sense descomposició 5.600,00 €

PAPN4 Desviació línea soterrada 25.000 KvP- 75  €32.500,00

Sense descomposició 32.500,00 €

PAPN5 Prova de càrregaP- 76  €12.500,00

Sense descomposició 12.500,00 €

PAPN6 Mesures correctores Impacte AmbientalP- 77  €10.500,00
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/06/17 Pàg.: 1

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

Capítol 01.01  TREBALLS PRELIMINARS 79.670,00

Capítol 01.02  ESTREB1 703.806,09

Capítol 01.03  ESTREB2 847.340,03

Capítol 01.04  PILA 1 2.479.614,68

Capítol 01.05  PILA 2 2.479.614,68

Capítol 01.06  CALAIXOS 3.417.012,90

Capítol 01.07  TAULER 794.829,45

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST VIADUCTE 10.801.887,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.801.887,83

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

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

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST VIADUCTE 10.801.887,83

10.801.887,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 10.801.887,83

13 % GG SOBRE 10.801.887,83........................................................................................ 1.404.245,42

6 % BI SOBRE 10.801.887,83............................................................................................ 648.113,27

Subtotal 12.854.246,52

21 % IVA SOBRE 12.854.246,52........................................................................................ 2.699.391,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 15.553.638,2915.553.638,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUINZE MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS )


