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Amidaments detallats 



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 G219GBC0

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió2 G219Q200

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

C#*D#*E#*F#1 Carretera Antiga GI-682 8,000 800,000 6.400,000

TOTAL AMIDAMENT 6.400,000

m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor3 G2142301

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

C#*D#*E#*F#1 Cases 50,000 6,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

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

4 G21B4001

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 150 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5 G21D5RQB

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6 G21B1601

AMIDAMENT DIRECTE 138,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D3011

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

C#*D#*E#*F#1 4.300,000 15,000 64.500,000

TOTAL AMIDAMENT 64.500,000

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 2Data:

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2216101

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

C#*D#*E#*F#1 500,000 20,000 10.000,000

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G2214101

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

C#*D#*E#*F#1 2.633.202,000 2.633.202,000

TOTAL AMIDAMENT 2.633.202,000

m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

4 G2263312

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

C#*D#*E#*F#1 143.435,000 143.435,000

TOTAL AMIDAMENT 143.435,000

m3 Excavació de la mitja secció superior de túnel de 80 m2 de secció, en roca, amb explosius, amb llargària d'avanç 4 m i
perforació de diàmetre 50 mm

5 G22CH3S3

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

C#*D#*E#*F#1 Morro fred 1.650,000 87,310 144.061,500

C#*D#*E#*F#2 Serrabrava 313,000 109,820 34.373,660

C#*D#*E#*F#3 Sant Llorenç 673,000 87,310 58.759,630

C#*D#*E#*F#4 Abella 510,000 87,310 44.528,100

C#*D#*E#*F#5 El Xalet 320,000 87,310 27.939,200

C#*D#*E#*F#6 Ses Alzines 180,000 87,310 15.715,800

C#*D#*E#*F#7 Torre des Moros 460,000 87,310 40.162,600

TOTAL AMIDAMENT 365.540,490

m3 Excavació de túnel en terreny compacte, amb fregadora de tall radial i potència de 132 kW treballant a una tensió de
compressió fins a 40 MPa

6 G22C92BU

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

C#*D#*E#*F#1 Morro fred Emergencia 1.650,000 19,600 32.340,000

TOTAL AMIDAMENT 32.340,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
AFERMATSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del
PM

1 G91911B1

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 10.500,000

m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM2 G921202J

AMIDAMENT DIRECTE 3.500,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

3 G9H11831

AMIDAMENT DIRECTE 5.264,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

4 G9H11B31

AMIDAMENT DIRECTE 7.896,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

5 G9H11J31

AMIDAMENT DIRECTE 1.974,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

1 GD5AU090

AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

2 GD7FA375

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

3 GFA15645

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

C#*D#*E#*F#1 1.650,000 2,000 3.300,000

TOTAL AMIDAMENT 3.300,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
TÚNELSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix, col·locat a les parets laterals del túnel1 G3K54110

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 4Data:

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

C#*D#*E#*F#1 Morro fred 36,000 1.650,000 59.400,000

C#*D#*E#*F#2 Serrabrava 41,500 313,000 12.989,500

C#*D#*E#*F#3 Sant Llorenç 36,000 673,000 24.228,000

C#*D#*E#*F#4 Abella 36,000 510,000 18.360,000

C#*D#*E#*F#5 El Xalet 36,000 320,000 11.520,000

C#*D#*E#*F#6 Ses Alzines 36,000 180,000 6.480,000

C#*D#*E#*F#7 Torre des Moros 36,000 460,000 16.560,000

C#*D#*E#*F#8 Morro fred 16,000 1.650,000 26.400,000

TOTAL AMIDAMENT 175.937,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
PONT LES ALEGRIESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Estructura de pont llosa de bigues prefabricades tipus doble T per llum de 30m, recolzades sobre estreps, totalment
acabat.

1 G45X001

AMIDAMENT DIRECTE 295,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 05
PONT DEL LLORELLTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Estructura de pont mix, amb calaix metàl·lic i llosa de formigó armat. recolzat sobre estreps, Totalment acabat1 G45X002

AMIDAMENT DIRECTE 255,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 15 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada

1 GBA1U021

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

C#*D#*E#*F#1 9.480,000 2,000 18.960,000

TOTAL AMIDAMENT 18.960,000

m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada2 GBA1U110

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

3 GBA2U010

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 50 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

4 GBA2U030

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

5 GBA31111

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

1 GBB11131

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB21951

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat4 GBBZ3013

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat5 GBBZ3014

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat6 GBBZ3012

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport7 GBB44110

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 6Data:

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

8 GBB11361

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament9 GBB21201

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

10 GBBZA005

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

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

11 GBBZA007

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

12 GBC1U120

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENTCAPÍTOL 06
SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell
de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

1 GB2A1121

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

m Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´2 GB2C4000

AMIDAMENT DIRECTE 4.100,000

u Terminal llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil
longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i
elements de fixació, col·locat

3 GB2Z2A61

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat flexibles, fixat a la banda4 GB2Z400A

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

AMIDAMENTS Pàg.:14/06/15 7Data:

u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur5 GB2ZR011

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
OBRES COMPLEMENTARIESCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per obres complementaries1 GR1X10001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica

1 GR723000

AMIDAMENT DIRECTE 10.000,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de partides 



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de  Mar

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

14/06/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

18,01 300,000 0,011 5.403,00

G219GBC0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

3,58 100,000 0,002 358,00

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

0,38 6.400,000 0,013 2.432,00

G21B1601 m Desmuntatge de barrera de
seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de
formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

16,84 138,000 0,014 2.323,92

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

30,59 15,000 0,005 458,85

G21D5RQB m Demolició de cuneta triangular
de formigó de fins a 150 cm
d'amplària, amb parets de 15 cm
de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega
sobre camió

4,50 800,000 0,016 3.600,00

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

2,66 2.633.202,000 19,197 7.004.317,32

G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

1,84 10.000,000 0,058 18.400,00

G2263312 m3 Estesa i piconatge de sòl
seleccionat de l'obra, en
tongades de 100 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i
essent necessària la dessecació

1,54 143.435,000 0,619 220.889,90

G22C92BU m3 Excavació de túnel en terreny
compacte, amb fregadora de tall
radial i potència de 132 kW
treballant a una tensió de
compressió fins a 40 MPa

38,55 32.340,000 3,4210 1.246.707,00

G22CH3S3 m3 Excavació de la mitja secció
superior de túnel de 80 m2 de
secció, en roca, amb explosius,
amb llargària d'avanç 4 m i
perforació de diàmetre 50 mm

65,01 365.540,490 65,1111 23.763.787,25

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més
de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

0,56 64.500,000 0,1012 36.120,00

G3K54110 m2 Formigó projectat en sec, de 25
N/mm2 de resistència a
compressió i 5 cm de gruix,
col·locat a les parets laterals
del túnel

11,63 175.937,500 5,6113 2.046.153,13

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de  Mar

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

14/06/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G45X001 m2 Estructura de pont llosa de
bigues prefabricades tipus
doble T per llum de 30m,
recolzades sobre estreps,
totalment acabat.

1.000,00 295,000 0,8114 295.000,00

G45X002 m2 Estructura de pont mix, amb
calaix metàl·lic i llosa de
formigó armat. recolzat sobre
estreps, Totalment acabat

1.000,00 255,000 0,7015 255.000,00

G91911B1 m3 Estabilització mecànica
d'esplanada, amb terra
tolerable de 25 a 35 cm de
gruix, i compactació del
material al 100 % del PM

6,42 10.500,000 0,1816 67.410,00

G921202J m3 Subbase de tot-u artificial,
col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98
% del PM

22,31 3.500,000 0,2117 78.085,00

G9H11831 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

56,08 5.264,000 0,8118 295.205,12

G9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
bin B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada

55,55 7.896,000 1,2019 438.622,80

G9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa
base i granulat granític,
estesa i compactada

55,29 1.974,000 0,3020 109.142,46

GB2A1121 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C segons OC 28/2009, amb
un perfil longitudinal de
secció doble ona i suports
C-120 col·locats clavats a
terra cada 4 m, per a una
classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2,
amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió
dinàmica 1,6 m segons UNE-EN
1317-2, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi
igual o superior a 22 m

34,85 1.000,000 0,1021 34.850,00

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

50,69 4.100,000 0,5722 207.829,00

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de  Mar

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

14/06/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GB2Z2A61 u Terminal llarg de 12 m de
barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb abatiment al
terreny, format per un perfil
longitudinal de secció doble
ona, suports C- 120 col·locats
clavats a terra cada 2 m,
captallums, peces especials i
elements de fixació, col·locat

702,14 30,000 0,0623 21.064,20

GB2Z400A u Captallums làmina reflectant a
dues cares per a barreres de
seguretat flexibles, fixat a la
banda

9,09 220,000 0,0124 1.999,80

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

46,40 60,000 0,0125 2.784,00

GBA1U021 m Pintat sobre paviment d'una
banda contínua sonora de 15 cm,
amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals
de 50X50X3 mm, amb màquina
autopropulsada

3,57 18.960,000 0,1926 67.687,20

GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una
banda contínua de 15 cm, amb
pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

0,96 1.000,000 0,0027 960,00

GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda
transversal contínua sonora de
30 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa
formació de ressalts de
100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

17,71 50,000 0,0028 885,50

GBA2U030 m Pintat sobre paviments de banda
transversal contínua sonora de
50 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa
formació de ressalts de
100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

29,52 25,000 0,0029 738,00

GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa
superficial reflectora, amb
pintura acrílica i microesferes
de vidre, amb màquina
d'accionament manual

8,00 400,000 0,0130 3.200,00

GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

183,93 40,000 0,0231 7.357,20

GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament

101,93 40,000 0,0132 4.077,20

GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

136,97 6,000 0,0033 821,82

EUR
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GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,98 6,000 0,0034 389,88

GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
rectangular de 55x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament

234,01 40,000 0,0335 9.360,40

GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina
reflectora de nivell 3
d'intensitat d'alumini extruït,
fixat al suport

248,39 5,000 0,0036 1.241,95

GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat

35,67 60,000 0,0137 2.140,20

GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 140 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat

99,75 40,000 0,0138 3.990,00

GBBZ3014 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 168 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat

178,11 20,000 0,0139 3.562,20

GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

136,29 60,000 0,0240 8.177,40

GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

162,95 60,000 0,0341 9.777,00

GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de
60x80 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs
suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm,
elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada

190,34 18,000 0,0142 3.426,12

GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de
PVC de D 400 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

27,73 4.000,000 0,3043 110.920,00

GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de
diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa

19,11 1.000,000 0,0544 19.110,00

GFA15645 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de 20 bar de
pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa

7,55 3.300,000 0,0745 24.915,00

EUR
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GR1X10001 u Partida alçada per obres
complementaries

50.000,00 1,000 0,1446 50.000,00

GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch
de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base
acrílica

0,68 10.000,000 0,0247 6.800,00

TOTAL: 100,0036.497.479,82

EUR
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P-1 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

18,01 €

(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-2 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

16,84 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,59 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 G21D5RQB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 150 cm d'amplària, amb parets de 15 cm
de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 G2263312 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació

1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 G22C92BU m3 Excavació de túnel en terreny compacte, amb fregadora de tall radial i potència de 132 kW
treballant a una tensió de compressió fins a 40 MPa

38,55 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 G22CH3S3 m3 Excavació de la mitja secció superior de túnel de 80 m2 de secció, en roca, amb explosius,
amb llargària d'avanç 4 m i perforació de diàmetre 50 mm

65,01 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-12 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 G3K54110 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix, col·locat
a les parets laterals del túnel

11,63 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 G45X001 m2 Estructura de pont llosa de bigues prefabricades tipus doble T per llum de 30m, recolzades
sobre estreps, totalment acabat.

1.000,00 €

(MIL EUROS)
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P-15 G45X002 m2 Estructura de pont mix, amb calaix metàl·lic i llosa de formigó armat. recolzat sobre estreps,
Totalment acabat

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-16 G91911B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM

6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 %
del PM

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-18 G9H11831 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

56,08 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-19 G9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

55,55 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 G9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

55,29 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-21 GB2A1121 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C segons OC
28/2009, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a
terra cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària
de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

34,85 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 GB2C4000 m Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´ 50,69 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 GB2Z2A61 u Terminal llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny,
format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra
cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat

702,14 €

(SET-CENTS DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-24 GB2Z400A u Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat flexibles, fixat a la
banda

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-25 GB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur 46,40 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-26 GBA1U021 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 15 cm, amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb
màquina autopropulsada

3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-28 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 GBA2U030 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 50 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

29,52 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,00 €

(VUIT EUROS)

P-31 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

183,93 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

101,93 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

136,97 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

64,98 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x170 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

234,01 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-36 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 248,39 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

35,67 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

99,75 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 GBBZ3014 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

178,11 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-40 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

136,29 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-41 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

162,95 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-42 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada

190,34 €

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

27,73 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-44 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

19,11 €

(DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-45 GFA15645 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 GR1X10001 u Partida alçada per obres complementaries 50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)

P-47 GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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01.01.001 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,58 €

Altres conceptes 3,58000 €

01.01.002 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

Altres conceptes 0,38000 €

01.01.003 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre

camió o contenidor

18,01 €

Altres conceptes 18,01000 €

01.01.004 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,59 €

Altres conceptes 30,59000 €

01.01.005 G21D5RQB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 150 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,50 €

Altres conceptes 4,50000 €

01.01.006 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i

situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

16,84 €

Altres conceptes 16,84000 €

01.02.001 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

01.02.002 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,84 €

Altres conceptes 1,84000 €

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

camió

2,66 €

Altres conceptes 2,66000 €

01.02.004 G2263312 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

01.02.005 G22CH3S3 m3 Excavació de la mitja secció superior de túnel de 80 m2 de secció, en roca, amb explosius, amb

llargària d'avanç 4 m i perforació de diàmetre 50 mm

65,01 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 6,30000 €

Altres conceptes 58,71000 €

01.02.006 G22C92BU m3 Excavació de túnel en terreny compacte, amb fregadora de tall radial i potència de 132 kW

treballant a una tensió de compressió fins a 40 MPa

38,55 €

Altres conceptes 38,55000 €

01.03.001 G91911B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm de gruix, i compactació

del material al 100 % del PM

6,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 6,33850 €

01.03.002 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del

PM

22,31 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,83700 €
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B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 3,39150 €

01.03.003 G9H11831 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

56,08 €

B9H11831 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic 52,65000 €

Altres conceptes 3,43000 €

01.03.004 G9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic

de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i

compactada

55,55 €

B9H11B31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic d 52,12000 €

Altres conceptes 3,43000 €

01.03.005 G9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

55,29 €

B9H11J31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic 51,86000 €

Altres conceptes 3,43000 €

01.04.001 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular

fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

27,73 €

BD5AU090 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400 mm, sèrie D, segons normes BS 49 13,77600 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 2,29072 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9,11400 €

Altres conceptes 2,54928 €

01.04.002 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de

la rasa

19,11 €

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 18,35000 €

Altres conceptes 0,76000 €

01.04.003 GFA15645 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

7,55 €

BFA15640 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encol 0,57120 €

Altres conceptes 6,97880 €

01.05.01.001 G3K54110 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix, col·locat a

les parets laterals del túnel

11,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,01956 €

Altres conceptes 11,61044 €

01.05.02.001 G45X001 m2 Estructura de pont llosa de bigues prefabricades tipus doble T per llum de 30m, recolzades sobre

estreps, totalment acabat.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

01.05.03.001 G45X002 m2 Estructura de pont mix, amb calaix metàl·lic i llosa de formigó armat. recolzat sobre estreps,

Totalment acabat

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €
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01.06.01.001 GBA1U021 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 15 cm, amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina

autopropulsada

3,57 €

BBA1U100 kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalització 3,04125 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,13072 €

Altres conceptes 0,39803 €

01.06.01.002 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada

0,96 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,56625 €

Altres conceptes 0,39375 €

01.06.01.003 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos

components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament

manual

17,71 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 4,06500 €

Altres conceptes 13,64500 €

01.06.01.004 GBA2U030 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 50 cm, amb pintura de dos

components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament

manual

29,52 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 6,77500 €

Altres conceptes 22,74500 €

01.06.01.005 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,00 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,68422 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 3,12854 €

Altres conceptes 3,18724 €

01.06.02.001 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

183,93 €

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 168,30000 €

Altres conceptes 15,63000 €

01.06.02.002 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x170 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

234,01 €

BBM1BGP2 u Placa d'orientació o situació, de 55x170 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensit 213,29000 €

Altres conceptes 20,72000 €

01.06.02.003 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

101,93 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 88,09000 €

Altres conceptes 13,84000 €

01.06.02.004 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat

99,75 €

BBMZ2613 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 95,88000 €

Altres conceptes 3,87000 €

01.06.02.005 GBBZ3014 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat

178,11 €
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BBMZ2614 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de seny 170,45000 €

Altres conceptes 7,66000 €

01.06.02.006 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat

35,67 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 33,02000 €

Altres conceptes 2,65000 €

01.06.02.007 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 248,39 €

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,47480 €

BBM31200 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 202,84000 €

Altres conceptes 20,07520 €

01.06.02.008 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

136,97 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 123,13000 €

Altres conceptes 13,84000 €

01.06.02.009 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

64,98 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 50,45000 €

Altres conceptes 14,53000 €

01.06.02.010 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals

de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del

fonament

136,29 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 45,20000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 75,06000 €

Altres conceptes 16,03000 €

01.06.02.011 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals

de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del

fonament

162,95 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 54,24000 €

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 88,20000 €

Altres conceptes 20,51000 €

01.06.02.012 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,

totalment col·locada

190,34 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 73,78000 €

BBC1N680 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclos 79,14000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,33700 €

Altres conceptes 29,08300 €

01.06.03.001 GB2A1121 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C segons OC 28/2009,

amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m,

per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex

de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

34,85 €
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BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 1,79500 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 1,82000 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 0,34625 €

BBMZ1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat fl 6,84750 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flex 18,01000 €

Altres conceptes 6,03125 €

01.06.03.002 GB2C4000 m Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´ 50,69 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,30400 €

B065980B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 15,85620 €

Altres conceptes 31,52980 €

01.06.03.003 GB2Z2A61 u Terminal llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny,
format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra

cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat

702,14 €

BBMZX120 u Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 42,11000 €

BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 14,36000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 50,96000 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 11,08000 €

BBMZ1410 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat fl 191,73000 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flex 216,12000 €

Altres conceptes 175,78000 €

01.06.03.004 GB2Z400A u Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat flexibles, fixat a la banda 9,09 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 2,77000 €

Altres conceptes 6,32000 €

01.06.03.005 GB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur 46,40 €

BBMZR110 u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, sego 32,16000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 7,28000 €

Altres conceptes 6,96000 €

01.07.001 GR1X10001 u Partida alçada per obres complementaries 50.000,00 €

Sense descomposició 50.000,00000 €

01.08.001 GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa

(200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica

0,68 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

Altres conceptes 0,12329 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 2)

3,58 100,000 358,00

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió (P - 3)

0,38 6.400,000 2.432,00

3 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

18,01 300,000 5.403,00

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

fonamentacions (P - 5)

30,59 15,000 458,85

5 G21D5RQB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 150 cm d'amplària,

amb parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

4,50 800,000 3.600,00

6 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió (P - 4)

16,84 138,000 2.323,92

TOTAL Capítol 01.01 14.575,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Moviment de terres

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 12)

0,56 64.500,000 36.120,00

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

1,84 10.000,000 18.400,00

3 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

2,66 2.633.202,000 7.004.317,32

4 G2263312 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 100 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 9)

1,54 143.435,000 220.889,90

5 G22CH3S3 m3 Excavació de la mitja secció superior de túnel de 80 m2 de secció, en

roca, amb explosius, amb llargària d'avanç 4 m i perforació de

diàmetre 50 mm (P - 11)

65,01 365.540,490 23.763.787,25

6 G22C92BU m3 Excavació de túnel en terreny compacte, amb fregadora de tall radial i

potència de 132 kW treballant a una tensió de compressió fins a 40

MPa (P - 10)

38,55 32.340,000 1.246.707,00

TOTAL Capítol 01.02 32.290.221,47

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Afermats

1 G91911B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra tolerable de 25 a 35 cm

de gruix, i compactació del material al 100 % del PM (P - 16)

6,42 10.500,000 67.410,00

2 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i

piconatge del material al 98 % del PM (P - 17)

22,31 3.500,000 78.085,00

3 G9H11831 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

56,08 5.264,000 295.205,12

EUR
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semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i

compactada (P - 18)

4 G9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B

35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i

compactada (P - 19)

55,55 7.896,000 438.622,80

5 G9H11J31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B

35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa

per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 20)

55,29 1.974,000 109.142,46

TOTAL Capítol 01.03 988.465,38

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Drenatge

1 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col·locat en rasa i

reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat

en geotextil (P - 43)

27,73 4.000,000 110.920,00

2 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 44)

19,11 1.000,000 19.110,00

3 GFA15645 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de

pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat

al fons de la rasa (P - 45)

7,55 3.300,000 24.915,00

TOTAL Capítol 01.04 154.945,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Estructures

Titol 3 01 Túnels

1 G3K54110 m2 Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5

cm de gruix, col·locat a les parets laterals del túnel (P - 13)

11,63 175.937,500 2.046.153,13

TOTAL Titol 3 01.05.01 2.046.153,13

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Estructures

Titol 3 02 Pont les Alegries

1 G45X001 m2 Estructura de pont llosa de bigues prefabricades tipus doble T per llum

de 30m, recolzades sobre estreps, totalment acabat. (P - 14)

1.000,00 295,000 295.000,00

TOTAL Titol 3 01.05.02 295.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Estructures

Titol 3 03 Pont del Llorell

1 G45X002 m2 Estructura de pont mix, amb calaix metàl·lic i llosa de formigó armat.

recolzat sobre estreps, Totalment acabat (P - 15)

1.000,00 255,000 255.000,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.05.03 255.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Senyalització i abalisament

Titol 3 01 Senyalització horitzontal

1 GBA1U021 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 15 cm, amb

pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de bandes

transversals de 50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada (P - 26)

3,57 18.960,000 67.687,20

2 GBA1U110 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura
alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 27)

0,96 1.000,000 960,00

3 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30

cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de

ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual (P -
28)

17,71 50,000 885,50

4 GBA2U030 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 50

cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de

ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual (P -
29)

29,52 25,000 738,00

5 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura

acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

(P - 30)

8,00 400,000 3.200,00

TOTAL Titol 3 01.06.01 73.470,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Senyalització i abalisament

Titol 3 02 Senyalització vertical

1 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 31)

183,93 40,000 7.357,20

2 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de

55x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 35)

234,01 40,000 9.360,40

3 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 32)

101,93 40,000 4.077,20

4 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 38)

99,75 40,000 3.990,00

5 GBBZ3014 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 39)

178,11 20,000 3.562,20

6 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 37)

35,67 60,000 2.140,20

7 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini

extruït, fixat al suport (P - 36)

248,39 5,000 1.241,95

8 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 33)

136,97 6,000 821,82

9 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 34)

64,98 6,000 389,88

10 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 40)

136,29 60,000 8.177,40

11 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre

(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 41)

162,95 60,000 9.777,00

EUR



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

PRESSUPOST Data: 14/06/15 Pàg.: 4

12 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant

HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P

- 42)

190,34 18,000 3.426,12

TOTAL Titol 3 01.06.02 54.321,37

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Senyalització i abalisament

Titol 3 03 Sistemes de protecció i defensa

1 GB2A1121 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus

BMSNA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de secció

doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m, per a

una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària

de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons

UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o
superior a 22 m (P - 21)

34,85 1.000,000 34.850,00

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

situ´´ (P - 22)

50,69 4.100,000 207.829,00

3 GB2Z2A61 u Terminal llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb

abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble

ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums,

peces especials i elements de fixació, col·locat (P - 23)

702,14 30,000 21.064,20

4 GB2Z400A u Captallums làmina reflectant a dues cares per a barreres de seguretat

flexibles, fixat a la banda (P - 24)

9,09 220,000 1.999,80

5 GB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb
l'extrem pla, fixat a mur (P - 25)

46,40 60,000 2.784,00

TOTAL Titol 3 01.06.03 268.527,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Obres complementaries

1 GR1X10001 u Partida alçada per obres complementaries (P - 46) 50.000,00 1,000 50.000,00

TOTAL Capítol 01.07 50.000,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 Mesures correctores

1 GR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla

picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de
base acrílica (P - 47)

0,68 10.000,000 6.800,00

TOTAL Capítol 01.08 6.800,00

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum del pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.05.01  Túnels 2.046.153,13

Titol 3 01.05.02  Pont les Alegries 295.000,00

Titol 3 01.05.03  Pont del Llorell 255.000,00

Capítol 01.05  Estructures 2.596.153,13

Titol 3 01.06.01  Senyalització horitzontal 73.470,70

Titol 3 01.06.02  Senyalització vertical 54.321,37

Titol 3 01.06.03  Sistemes de protecció i defensa 268.527,00

Capítol 01.06  Senyalització i abalisament 396.319,07

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

2.992.472,20

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 14.575,77

Capítol 01.02  Moviment de terres 32.290.221,47

Capítol 01.03  Afermats 988.465,38

Capítol 01.04  Drenatge 154.945,00

Capítol 01.05  Estructures 2.596.153,13

Capítol 01.06  Senyalització i abalisament 396.319,07

Capítol 01.07  Obres complementaries 50.000,00

Capítol 01.08  Mesures correctores 6.800,00

Obra 01 Pressupost 01 36.497.479,82

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

36.497.479,82

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 01 36.497.479,82

36.497.479,82

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost d’execució per contracta 



Nova connexió viaria entre Lloret de Mar i Tossa de Mar

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 36.497.479,82

13 % Gastos Generals SOBRE 36.497.479,82................................................................... 4.744.672,38

6 % Benefici Industrial SOBRE 36.497.479,82................................................................... 2.189.848,79

Subtotal 43.432.000,99

21 % IVA SOBRE 43.432.000,99........................................................................................ 9.120.720,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 52.552.721,2052.552.721,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-DOS MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT
CÈNTIMS )

Barcelona, Juny 2015

Albert Ramon Lemus


