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1. Condicions del tipus General  
 
 
1.1. Objectiu d’aquest Plec. 
 
L’objectiu del Plec és  la enumeració de tipus general  i tècnic el Control  i  la Execució a  la que 
s’han d’ajustar les diferents unitats d’obra per a la execució del projecte. 
Aquest  Plec  es  complimenta  amb  les  especificacions  incloses  a  cada  annex  de  la Memòria 
descriptiva de la estructura. 
 
 
1.2. Aplicació del Plec. 
 
Es d’aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres  i Ponts, 
d’acord amb el PG‐3 de 1975, del Ministeri d’Obres Públiques segons l’Ordre Ministerial del 6 
de Febrer de 1976, publicat al B.O.E. a data 7 de Juliol del mateix any amb les modificacions i 
ampliacions introduïdes a la O.M. del 21 de Gener de 1988. 
 
Es per això que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, s’ha articulat de la mateixa 
manera que el Plec General. I serà responsabilitat del Contractista conèixer i complir‐les sense 
poder expressar en cap cas que no s’ha comunicat de manera explicita i correcta. 
 
 
1.3. Descripció General de l’Obra. 
 
Es    recullen  les  característiques  i  condicions que  reunirà  l’obra  i  les materials principals  fets 
servir en ella. 
Les obres del Projecte, a excepció del moviment de  terres, no existeix  l’aprofitament de cap 
element  estructural  anterior  ni  a  cap  tipus  de material  que  hagi  tingut  un  anterior  us.  A 
excepció dels moviments de  terra en  el que  s’usarà una part de  la  terra desmuntada en  la 
secció d’estreps per tal del posterior rebliment. 
 
 
1.4. Procedència de Materials i Aparells. 
 
El contractista té llibertat de proveir‐se dels materials i aparells de tota classe en els punts que 
li sembli convenient, sempre que es reuneixin les condicions exigides al contracte que estiguin 
perfectament preparats per al objectiu al que van aplicats i siguin usats a obra conformement 
a les regles condicionades en el Plec de Condicions i al que hagi ordenat l’Enginyer Director. 
 
Com a norma general del Contractista es veurà obligat a presentar el Certificat de Garantia o 
Document de Idoneïtat tècnica dels diferents materials destinats a la execució de l’obra. 
Tots els materials  i en general  totes  les unitats d’obra que  intervinguin a  la  construcció del 
present  projecte,  han  de  reunir  les  condicions  exigides  per  el  Plec  de  Condicions,  i 
interpretades per  l’enginyer Director d’Obra que en tot cas podrà refusar el material o unitat 
d’obra que no reuneixi les condicions exigides, sense que el contractista pugi fer cap tipus de 
reclamació. 
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1.5. Termini de Començament i Execució 
 
L’adjudicatari  haurà  de  començar  les  obres  dins  dels  quinze  dies  següents  a  la  data 
d’adjudicació definitiva al seu favor, donant a saber a la Direcció Tècnica el dia en el que hi ha 
la intenció de inaugurar els treballs per tal d’acusar el rebut. 
 
Les  obres  han  des  quedar  totalment  i  absolutament  acabades  en  el  termini  que  es  fixi  la 
adjudicació a contractar. No es considera motiu de retards de les obres la possible falta de mà 
d’obra o dificultats d’entrega dels materials. 
 
 
1.6. Sancions per retard de les obres. 
 
Si  el  Constructor,  excloent  els  casos  de  força major  no  tingues  perfectament  concloses  les 
obres  i  en  disposició  immediata    utilització  o  posada  en  serveis  dins  del  termini  previst  de 
l’article del projecte, la propietat d’acord am la Direcció Tècnica, podrà reduir les liquidacions 
de tota classe que tingués en el seu poder  les quantitats establertes segons  les clàusules del 
contracte privat entre la Propietat i la Contracta.  
 
 
1.7. Obres de Reforma i Millora. 
 
Si  per  decisió  de  la  Direcció  Tècnica  s’introduïssin  millores,  pressupostos  addicionals  o 
reformes, el constructor queda obligat a executar‐les, amb la baixa corresponent aconseguida 
a  l’acta  de  l’adjudicació  sempre  que  l’augment  no  sigui  superior  al  10%  del  pressupost  de 
l’obra. 
 
 
1.8. Treballs Defectuosos 
 
El Contractista, com és natural ha d’usar els materials que compleixin  les condicions generals 
exigides al Plec de Condicions Generals  i  realitzarà  tots els  treballs  contractats d’acord amb 
l’especificat en aquest document i en els demés que es recullen en aquest Plec. 
 
Per  això  i  fins  que  es  realitzi  la  recepció  definitiva  de  l’obra,  el  Contractista  es  l’únic 
responsable de  la execució dels treballs que ha contractat  i dels defectes que aquests puguin 
presentar per la seva dolenta execució o bé per la deficient qualitat dels materials fets servir o 
dels aparells emprats per col∙locar, sense que pugui servir d’excusa, ni  li atorgui cap dret,  la 
reclamació per part de  l’Enginyer Director o els  seus auxiliars no  se’ls hagi  cridat  la atenció 
sobre la particularitat, ni tampoc el fet de que hagin estat valorades les certificacions parcials 
de l’obra, que sempre es suposa que s’atenen i abonen a bon compte. 
 
 Així mateix serà de  la seva total responsabilitat  la correcta conservació de  les diferents parts 
de l’obra, un cop executades fins a la seva entrega. 
 
Com  a  conseqüència  dels  fets  anteriorment  expressats,  quan  l’enginyer  Director  o  el  seu 
representant a l’obra adverteixin de defectes als treballs efectuats o bé als materials empleats 
no reuneixin  les condicions preceptuades, ja sigui en el curs d’execució dels treballs o un cop 
finalitzats,  i  abans  de  verificar‐ne  la  recepció  definitiva,  es  podrà  disposa  que  les  parts 
defectuoses siguin tretes  i reconstruïdes d’acord amb el precepte  i  tot això a expenses de  la 
Contracta. 



Reconstrucció del Pont de Colom    PPTP 

3 
 

En el suposat de que la reparació de l’obra, d’acord amb el projecte o la seva demolició, no fos 
tècnicament possible, s’actuarà sobre la devaluació econòmica de les unitats en qüestió dins la 
quantitat proporcionada  a  la  importància dels defectes  i  en  relació  al  grau d’acabat que  es 
pretengui per a la obra. 
 
En el cas de reiteració de la execució de les unitats defectuoses o quan aquestes siguin de gran 
importància  la  Propietat  podrà  optar,  previ  a  assessorament,  per  la  recessió  del  contracte 
sense  perjudici  de  les  penalitzacions  que  pugui  imposar  la  Contracta  en  concepte 
d’indemnització. 
 
 
1.9. Recepció Provisional de les Obres. 
 
Una vegada acabades en la seva totalitat les obres, es procedirà a la recepció provisional per la 
qual serà necessària l’assistència d’un representat de la Propietat i dels Enginyers Directors de 
les obres. 
 
Si l’obra es troba en bon estat i han estat executades correctament les condicions establertes, 
es donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer a la data del termini de garantia 
d’un any. 
 
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constatar a l’acta i s’especificarà a 
la mateixa  els  defectes  observats,  així  com  les  instruccions  al  Contractista  que  la  Direcció 
Tècnica  consideri necessàries per  a  refer  els  efectes observats,  fixant un nou  termini per  a 
suplantar‐ho.  Un  cop  acabat  aquest  s’efectuarà  un  nou  reconeixement  en  idèntiques 
condicions amb la finalitat de procedir de no a la recepció provisional de l’obra. 
 
Serà  condició  indispensable per procedir  a  la  recepció provisional  la  entrega per part de  la 
Contracta a  la Direcció Facultativa de  la totalitat dels plànols de  l’obra generals  i adjuntant‐hi 
els seus permisos corresponents. 
 
 
1.10. Termini de Garantia. 
 
El termini de garantia de les obres acabades serà d’un any, transcorregut el qual s’efectuarà la 
recepció definitiva de  les mateixes, que de resoldre’s favorablement, rellevarà al Constructor 
de tota responsabilitat de conservació, reforma o bé reparació. 
 
En  cas  de  trobar  anomalies  o  obra  defectuosa,  la  Direcció  Tècnica  concedirà  un  termini 
prudencial  per  que  siguin  restablertes  i  si  la  expiració  del  mateix  resultes  que  encara  el 
Constructor no hagués complert el seu compromís es rescindiria el contracta, amb  la pèrdua 
de la fiança, executant la Propietat les reformes necessària amb carrega a la fiança citada. 
 
 
1.11. Obligacions de la Contracta.  
 
Tota obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte que serveix de base a la Contracta, a 
aquest  Plec  de  Condicions  i  les  ordres  i  intrusions  que  es  dictin  per  l’Enginyer  Director  o 
ajudants delegats. 
 
L’ordre dels treballs era fixat per ells, senyalant‐ne els terminis prudencials per a la bona marxa 
de les obres. 
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El Contractista habilitarà per els  seu conte  les vies d’accés així com una caseta a  la obre on 
figuren  en  les  degudes  condicions  els  documents  essencials  del  projecte,  per  a  poder  ser 
examinats en qualsevol moment. 
 
Així  la Contracta es  facilitarà  tots els mitjans auxiliars que es precisin  i  locals per a guardar 
adequats, poden adquirir els materials dins de les condicions exigides en el lloc que tingui per 
convenient però  reservant‐se  el propietari,  sempre per  ell mateix o per  entremig dels  seus 
tècnics el dret de comprovar que el contractista ha complert els seus compromisos referents al 
pagament  de  jornals  i materials  invertits  a  l’obra  i  igualment,  el  relatiu  a  les  carregues  en 
matèria social especialment a l’aprovar les liquidacions o recepcions d’obres. 
 
La Direcció Tècnica  i amb qualsevol part de  l’obra executada que no estigui d’acord amb el 
Present  Plec  de  Condicions  o  amb  les  instruccions  donades  durant  la  seva  marxa,  podrà 
ordenar la seva immediata demolició o substitució fins a quedar en les degudes condicions, o 
bé acceptar l’obra amb la depreciació que s’estimi oportuna en la seva valoració. 
 
Igualment  s’obliga a  la Contracta de demolir aquelles parts en que  s’apreciï  la existència de 
vicis  ocults encara que s’haguessin rebut provisionalment. 
 
Son obligacions generals del Contractista les següents: 
 

Verificar  les operacions de  replanteig  i anivellació prèvia  i entrega de  les  referències 
per la Direcció d’Obra. 
 
Firmar les actes de replanteig i recepcions. 
 
Presentar  les operacions de medició  i  liquidacions,  fent  les observacions que s’estimi 
justes sense prejudici del dret que li assisteix per examinar i comprovar la liquidació. 
 
Executar quan  sigui necessària per a  la bona  construcció  i aspecte  les obres, encara 
que no estigui expressament estipulat al plec. 
 
El  Contractista  no  podrà  subcontractar  l’obra  total  o  parcialment,  sin  autorització 
escrita de la Direcció no reconeixent‐ne altre personalitat que la de Contractista o del 
seu apoderat. 
 
El Contractista  s’obliga,  així mateix  a prendre  al  seu  càrrec  la quantitat de personal 
necessari  d’acord amb la Direcció Facultativa. 
 
El  Contractista  no  podrà  sense  previ  avist  i  sense  consentiment  de  la  Propietat  i  la 
Direcció Facultativa, cedir ni traspassar els seus drets i obligacions a una altre persona 
o entitat. 

 
 
 
2. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS. 
 
Els  materials  han  de  complir  les  condicions  que  sobre  ells  s’especifiquin  en  els  diferents 
documents que  figuren el Projecte. Així com  les seves qualitats han de ser en acord amb  les 
diferents  normes  que  sobre  ells  estiguin  publicades  i  que  tindran  un  caràcter  de 
complementació a aquest apartat del Plec. 
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Per  altre  part,  el  Contractista  ha  d’exigir  la  obligació  de  comunicar  als  subministradors,  les 
qualitats que s’exigeixen en els diferents materials, aconsellant‐se que prèviament al exemple 
dels mateixos  sigui  sol∙licitat  l’informe  sobre  ells  a  la  Direcció  Facultativa  i  a  l’Organisme 
encarregat del Control de Qualitat. 
El  Contractista  serà  responsable  de  usar  els materials  que  compleixin  amb  les  condicions 
exigides. Essent aquestes condicions independents en respecte al nivell de Control de Qualitat 
per a l’acceptació dels mateixos. 
Aquells materials que no compleixen amb  les condicions exigides, han de ser substituïts sigui 
quina sigui la fase en que es trobi la execució de l’obre, corregent el Constructor amb totes les 
despeses que això ocasionés.  
En el supòsit de que per circumstancies diverses, tal substitució resultes inconvenient al judici 
de  la Direcció  Facultativa,  s’actuarà  sobre  la devaluació  econòmica del material  en qüestió, 
amb el criteri que marqui la Direcció Facultativa i sense que el Constructor pugui plantejar cap 
tipus de reclamació. 
 
 
 
3. MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
3.1.  DEMOLICIÓ  DE  FÀBRICA  DE  FORMIGÓ  EN  MASSA  O  ARMAT  I  TRANSPORT  A 
L’ABOCADOR. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Es  troba  dins  aquest  apartat  tot  a  tipus  de  fàbrica  de  formigó  independentment  del  seu 
espessor i quantia d’armadures així com la de cimentacions construïdes amb aquest material. 
Aquest unitat d’obra es  refereix  tant a elements enterrats com a els situat  sobre el nivell el 
terreny així com  a murs, estreps, taulells i altres obres de drenatge. 
En la realització d’aquesta unitat poden fer‐se servei medis exclusivament mecànics. En aquest 
últim  cas,  haurà  de  comunicar‐se  a  la  Direcció  d’Obra,  la  qual  haurà  de  donar  la  seva 
autorització per a començar a executar els treballs. 
 
Procés d’execució. 
 
Les  operacions  de  destrossa  s’efectuaran  amb  les  precaucions  necessàries  per  tal  de 
aconseguir  unes  condicions  de  seguretat  suficients  i  evitar  danys  a  les  estructures  i 
instal∙lacions existents,  informant  sobre el particular, al Director de  l’Obra, qui designarà els 
elements  que  s’hagin  de  conservar  intactes  per  al  seu  aprofitament  posterior  així  com  les 
condicions  per  al  transport  i  emmagatzematge  dels mateixos  a  la  vista  de  la  proposta  del 
Contractista. 
En qualsevol cas, el Contractista requerirà autorització expressa per a començar els enderrocs.  
La demolició en el seu cas es realitzarà com a mínim fina als 0.5 metres per sota la superfície 
corresponent  a  la  cara  inferior de  la  capa de  forma, o  en  el  cas de omplir  fins  el nivell  de 
recolzament dels mateixos. Tots els forat que quedin per sota aquesta cota s’han de rellentar. 
 
Medició. 
 
Es calcularà el volum realment enderrocat mesurat a l’obra.  
Els enderrocs es calcularan per metres cúbics (m3) de volum realment enderrocat i s’abonarà 
al preu corresponent al quadre de preus nº1. 
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3.2.  ESBROSSADA  DE  TERRA  VEGETAL  INCLÒS  CARREGA  I  TRANSPORT  DELS  PRODUCTES 
RESULTANTS AL ABOCADOR. 
 
Definició i condicions generals. 
 
L’excavació de terra vegetal inclou les següents operacions: 
‐ Retirada de capes aptes per a  la seva utilització com a  terra vegetal segons condicions del 
Plec. 
‐ Carrega i transport al lloc d’emmagatzematge. 
‐ Dipòsit de terra vegetal en una zona adequada per a la seva reutilització. 
‐  Operació  s  de  protecció,  evacuació  d’aigües  i  tasques  de  manteniment  a  llocs 
d’emmagatzematge a llarg plac. 
‐ Condicionament de l’emmagatzematge. 
 
S’han de protegir els elements de servei públic que pugin resultar afectat per les obres. 
Tota  excavació  ha  d’estar  portada  en  totes  les  seves  fases  amb  referències  topogràfiques 
precises.  
Hi ha d’haver punts  fixes de  referència  exteriors  a  la  zona de  treball  als quals  se  li han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s’han d’acumular terres apropa dels talussos. 
En  casos  imprevistos  (terrenys  inundats,  conductes  enterrats,  etc.  )  o  quan  l’actuació  de  la 
maquinaria d’excavació, si es el cas, pugui afectar a les construccions veïnes, s’ha de suspendre 
les bores i avisar a la Direcció d’Obra. 
El  trajecte que ha de  recórrer  la maquinaria ha de complir  les condicions d’altura  lliure  i de 
pendent adequades a la maquinaria que s’utilitzi.  
L’operació  de  carrega  s’ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  aconseguir  unes 
condicions de seguretat suficients. 
El  transport  s’ha de  realitzar en un vehicle adequat per al material que  s’ha de  transportar, 
previst  dels  elements  que  son  precisos  per  al  seu  desplaçament  correcte  i  evitant 
l’enfangament de les vies publiques en l’accés a aquestes. 
Durant  el  transport  s’ha  de  protegir  el material  per  a  que  no  es  produeixin  pèrdues  en  el 
trajecte. 
Les excavació respectaran tots els condicionats mediambientals i en especial els estipulades a 
la Declaració de l’Impacta Ambiental, sense que això impliqui cap alteració de les condicions de 
la seva execució, medició i abonament. 
Les terres que la Direcció d’Obra consideri adequades per a rebliments s’han de transportar al 
lloc  de  utilització.  Les  que  la  Direcció  d’Obra  consideri  que  han  de  conservar 
s’emmagatzemaran a la zona apropiada. 
La resta, tan si son sobrants com no adequades s’han de transportar a un abocador autoritzat 
L’execució  de  l’abocador  s’ajustarà  a  les  prescripcions  del  present  Plec  a  la  unitat  de 
Rebliments a la formació de abocadors. 
L’excavació  de  la  terra  vegetal  es  realitzarà  en  tot  l’ample  ocupat  per  l’explanació  per  als 
desmunts i terraplenats que ha de recollir en altures no superiors a 1,5 m i mantenir separades 
les pedres, escombraries o desfetes de troncs i matolls. 
L’explanació ha de tenir la pendent suficient per a desaiguar cap al sistema de drenatge. 
Els  sistemes  de  desaigua,  tant  provisionals  com  definitius  no  han  de  produir  erosions  a 
l’excavació. 
 
 
 



Reconstrucció del Pont de Colom    PPTP 

7 
 

Procés d’execució 
 
No s’ha de començar els treballs fins que  la Direcció d’Obra doni  l’aprovació al pla de treball. 
En el mateix han de figurar les zones en que s’ha d’extreure la terra vegetal i els llocs escollits 
per al emmagatzemament, de forma coordinada amb l’execució i el desbrossament.  
S’ha d’emprar maquinaria lleugera per tal d’evitar que la terra vegetal es converteixi en fang i 
s’evitarà el pas de camions per sobre de terra emmagatzemada. 
L’emmagatzemament en llocs de mes de 1,5 m de altura es podrà permetre sempre i quan hi 
hagi  prèvia  autorització  de  la  Direcció  d’Obra,  sempre  que  ela  terra  es  remogui  amb  la 
freqüència convenient i es permetia l’evacuació de l’aigua de la pluja sense que es produeixin 
danys en ell. 
ES  consideren  materials  assimilables  a  terra  vegetal  a  efectes  d’emmagatzemament  i 
aprofitament en  les tasques de revegetació, tots aquells sols que no siguin refusables segons 
un seguit de condicions. 
 
Medició 
 
El  preu  inclou  l’excavació,  carrega  i  transport  dels  productes  al  abocador  i  la  correcta 
conservació d’aquests fins a la seva reutilització. 
També  inclou  la  formació  i manteniment dels pilots que poguessin  resultar necessaris,  i els 
pagaments dels cànons d’ocupació que fossin precisos. 
L’excavació en terra vegetal es comptarà per metres cúbics (m3) de volum realment executat a 
obra i s’abonarà al preu corresponent al quadre de preus número 1. 
 
 
3.3. EXCAVACIÓ PER MÈTODES MECÀNICS EN DESMUNT 
 
Definició i condicions generals. 
 
Es defineix com excavació en desmunt per mètodes mecànics    l’excavació del  terreny  sense 
utilització d’explosius, aquella que  inclou;  l’excavació del  terreny, bomba d’extracció  i  xarxa 
d’evacuació d’aigües en  cas necessari,  càrrega de materials excavats,  transport al abocador, 
operaris de protecció,  sanejament  i perfilat de  talussos  i del  fons d’excavació,  construcció  i 
manteniment d’accessos. 
 
Procés d’execució 
 
Abans d’iniciar  les obres d’excavació  s’ha de presentar a  la Direcció d’Obra un programa de 
desenvolupament de l’explanació. 
No  s’autoritzarà  al  començar  un  treball  de  desmunt  si  no  estan  preparats  els  treballs  de 
rebliment  o  abocador  previstos  i  si  no  s’han  conclòs  satisfactòriament  totes  les  operacions 
preparatòries per a garantir una bona execució. S’ha de preveure un sistema de desaigua per 
evitar l’acumulació d’aigua dins l’excavació. 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials, especialment a prop dels talussos.  
A prop de  les estructures de contenció prèviament realitzades,  la màquina ha de treballar en 
direcció  no  perpendicular  a  ella  i  deixar  sense  excavar  una  zona  de  protecció  d’amplada 
superior a 1 m  que s’haurà d’extreure després manualment. 
A  la conació dels  talussos de  la excavació s’ha d’executar  la cuneta de guàrdia abans que es 
produeixin danys per aigües superficials que penetrin a la excavació. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació han de ser objecte d’assajos per a comprovar 
si  compleixen  les  condicions  exposades  en  els  articles  corresponents  a  la  formació  de 



Reconstrucció del Pont de Colom    PPTP 

8 
 

terraplens  o  rebliments.  En  qualsevol  cas  no  es  tirarà  cap  material  excavat  sense  prèvia 
autorització de la Direcció d’Obra. 
Els  excedents  de  terra,  si  n’hi  hagués,  i  els  materials  no  acceptables  seran  portats  als 
abocadors marcats.  En  cas  contrari  el  Contractista  proposarà  altres  abocadors  acompanyat 
d’un estudi mediambiental que estarà subjecte a aprovació escrita per la Direcció d’Obra. 
Si a les excavacions s’hi trobessin materials que poguessin fer‐se servir en unitat diferents a les 
previstes  al  Projectes  i  sigui  necessari  el  seu  emmagatzemament,  es  transportaran  dipòsits 
provisionals. 
Si  l’equip d’excavació seguit per el Contractista no garanteix el compliment de  les condicions 
granulomètriques que es demanen per els diferents tipus de rebliment  i fos precís un procés 
addicional  aquest  serà  realitzat per  el Contractista  a  càrrec  seu,  sense  rebre  cap pagament 
addicional  a  aquests  conceptes.  En  qualsevol  cas  els  accessos  d’excavació  que  resultin 
necessaris per l’ús d’uns o altres medis d’execució de les bores amb respecta als límits teòrics 
necessaris correran a càrrec del Contractista. 
No s’ha de desmuntar una profunditat superior a l’indicada als Plànols per el fons d’excavació, 
a no ser que  la deficient qualitat del material requereixi  la substitució d’un cert espessor, en 
aquest  cas  aquesta  excavació  tindrà  el  mateix  tractament  i  abonament  que  la  resta  del 
desmunt. Llevat en aquest cas, el terraplenat necessari per restituir  la superfície  indicada als 
Plànols ha d’executar‐ne a costa del Contractista seguint  les  instruccions que  rep  la Direcció 
d’Obra. 
El Contractista ha d’assegurar  l’estabilitat dels  talussos  i parets de  totes  les excavacions que 
realitzi  i  aplicar oportunament  els mitjans de  sosteniment,  apuntalament,  reforç  i protecció 
superficial  del  terreny  apropiats  amb  la  finalitat  d’impedir  despreniments  que  puguin 
ocasionar  danys  a  persones  o  obres,  encara  que  aquests mitjans  no  estiguin  definits  en  el 
Projecte, ni haguessin estat ordenats per la Direcció d’Obra. 
El Contractista ha de presentar a  la Direcció d’Obra, quan aquesta ho requereixi, els plànols  i 
els càlculs justificatius de l’apuntalament i de qualsevol altre tipus de sosteniment. La direcció 
d’Obra pot ordenar l’augment de la capacitat resistent o de la flexibilitat de l’apuntalament si 
hi  estimés  necessari  sense  que  per  això  quedés  el  Contractista  eximit  de  la  seva  pròpia 
responsabilitat, havent de realitzar al seu cost qualsevol reforç o substitució. 
El Contractista serà el responsable, en qualsevol cas, dels perjudicis que es derivin de  la falta 
d’apuntalament, sosteniment i de la seva incorrecta execució. 
El  Contractista  està  obligat  a  mantenir  una  permanent  vigilància  del  comportament  dels 
apuntalaments i sosteniments i  a reforçar‐los i substituir‐los si fos necessari. 
El Contractista ha de preveure un sistema de desaigua per evitar la acumulació d’aigua dins de 
l’excavació.  Amb  aquesta  finalitat,  ha  de  construir  les  proteccions  de  desaigua  que  siguin 
necessaris i disposar de bomba d’esgotament de capacitat suficient. 
El  Contractista  he  de  tenir  especial  cura  en  que  les  aigües  superficials  siguin  divisades  i 
canalitzades abans de que arribin a  les proximitats dels  talussos o partes de  l’excavació per 
evita  que  la  estabilitat  del  terreny  pugi  quedar  disminuïda  per  un  increment  de  pressió  de 
l’aigua intersticial, i per a que no es produeixin erosions en els talussos. 
Quan  es  comprovi  que  la  existència  del material  inadequat  dins  dels  límits  de  l’explanació 
fixats en el Projecta, el Contractista ha d’eliminar el citat material fina a la cota que es marqui i 
els volums excavats s’ha d’omplir amb el materials adequats o seleccionats a determinar per la 
Direcció d’Obra. 
Quan els  talussos excavats  tinguin zones  inestables o el  fons de  l’excavació presenti cavitats 
que poden retenir l’aigua, el Contractista ha d’adoptar els mitjans de correcció necessàries. 
En  el  cas  de  que  el  talussos  de  l’excavació  realitzats  d’acord  amb  les  dades  del  Projecte 
resultessin inestables, el Contractista ha de sol∙licitar de la Direcció d’Obra la definició del nou 
talús sense que per aquest resulti eximit de quantes obligacions i responsabilitats s’expressen 
en aquest plec tan prèviament com posteriorment a l’aprovació. 
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El  Contractista  ha  d’adoptar  totes  les  precaucions  per  tal  de  realitzar  els  treballa  amb  la 
màxima  facilitat  i  seguretat  per  el  personal  i  per  evitar  danys  a  tercers,  en  especial  a  les 
immediacions de construccions existents, sempre d’acord amb la Legislació Vigent, inclòs quan 
no fos expressament requerit per això per el personal encarregat de la inspecció o vigilància de 
les obres per part de la Direcció d’Obra. 
S’ha d’acotar  la  zona d’acció de  cada màquina  i de  la  seva  area de  treball.  Sempre que un 
vehicle  o màquina  pesada  inici  un moviment  imprevist,  ho  ha  d’anunciar  amb  una  senyal 
acústica. Quan sigui marxa enrere o el conductor no tingui visibilitat, ha de ser auxiliat per un 
operari  de  l’exterior  del  vehicle.  S’han  d’extremar  aquestes  prevencions  quan  el  vehicle  o 
màquina canvií d’àrea o es trobi amb itineraris creuats. 
 
Medició 
 
El volum s’abonarà per  la diferencia entre els perfils transversals del terreny agafat abans de 
començar  les  obres,  els  perfils  teòrics  de  l’explanació  senyalats  en  el  projecte  només 
s’abonaran els despreniments no provocats, sempre que s‘hagi observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions.  
No s’abonarà l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la Direcció d’Obra ni 
la càrrega i el transport del material ni dels treballs que siguin precisos de omplir l’accés inclòs 
en el material de rebliment. 
Els processos inclouen carrega i transport a l’abocador fina una distancia de quatre kilòmetres, 
els operaris necessaris per a la correcta execució de les obres. També s’inclou la formació dels 
pilons i cànons d’ocupació que fossin precisos així com la creació i manteniment dels camins de 
comunicació entre el desmunt i les zones d’utilització o abocament. 
L’excavació en desmunt s’amidarà en metres cúbics (m3)  i s’abonarà al preu corresponent al 
Quadre de Preus número 1. 
 
 
3.4. REBLIMENT AMB MATERIAL DE PRESTEM 
 
Definició i condicions generals 
 
Els rebliments  localitzats consisteixen en  l’estesa  i compactació del material procedent de  les 
excavacions,  a  la  part  interior  de  murs,  cimentacions  o  aquelles  zones  en  que  les  seves 
dimensions no permetin emprar els mateixos equips que per als rebliments generals. 
La seva execució compren  les següents operacions; preparació de  la zona de treball, situació 
dels punts topogràfics de referència, estesa i compactació del rebliment. 
El material emprat per al rebliment ha de complir almenys  les condicions exigides al material 
per a la coronació dels terraplens. 
S’ha d’arribar com a mínim al 95% de grau de compactació sobre la densitat màxima obtinguda 
a l’assaig del Proctor Modificat. 
 
Procés d’execució. 
 
Hi ha d’haver punts fixes de referència exteriors a  la zona de treballs ala quals s’ha de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Els forats que hi pugi haver al fons de la excavació a emplenar s’han d’estabilitzar fina a arribar 
a una superfície uniforme. 
No s’ha de realitzar cap rebliment fins que la resistència del formigó hagi arribat al 80 % de la 
resistència  prevista.  La  compactació  junta  al  parament  de  formigó  s’haurà  de  fer  amb 
màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 
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Els  rebliments  en  els que no  s’hagin  realitzat de manera  adequada o  en  els que  s’observin 
assentaments s’excavarà fina a arribar a una profunditat a la qual el material estigui compactat 
adequadament,  tornant  a  emplenar  i  compactar  de  forma  correcta  i  per  compta  del 
Contractista fina  a deixar  la superfície llisa i capaç de suportar les carregues a les que estigui 
sol∙licitada. 
 
Medició. 
 
La unitat s’abonarà per metres cúbics (m3) obtinguts a partir des perfils del terreny  i abans  i 
desprès dels treballs sense que es pugi superar com a màxim els seccions definides als plànols. 
Els  excessos  d’excavació  no  seran  d’abonament,  a  excepte  dels  inevitables  aprovats 
formalment per la Direcció d’obra estant obligat el Contractista a realitzar els citats rebliments 
al seu cost i a les condicions establertes. 
En  el  cas  de material  de  prestem  el  preu  inclou  a més  la  excavació  de  prestem,  carrega, 
transport i descarrega des de l’emmagatzemament o prestem així com el cost d’adquisició del 
material o en el seu cas. 
La unitat s’abonarà segons el preu corresponent al Quadre de Preus número 1. 
 
 
3.5. PEDRAPLÈ AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRESTACIÓ 
 
Definició i condicions generals. 
 
Es  distingeix  com  pedraplè  estès  i  compactat  de  materials  petris  idonis,  procedents 
d’excavacions en roca. 
En  aquelles  zones  en  les  que  el  Projecte  o  la  Direcció  d’Obra  considerin  que  existeix  un 
espessor  determinat  de  material  inadequat  per  a  servir  de  recolzament  al  corresponent 
rebliment, es procedeix al sanejament del mateix  i substitució per un material que compleixi 
les condicions requerides per els materials utilitzables en cimentació de terraplens.  
Aquesta  substitució  tindrà  el  mateix  tractament  i  abonament  que  la  resta  del 
terraplè/pedraplè. 
El  Contractista  realitzarà  un  reconeixement  detallat  dels  diferents  préstecs  comprovant  els 
resultats dels  estudis  geotècnics del Projecte  i  a  la  vista d’ells proponent  els  tractaments o 
tècniques  particular  d’utilització  dels  diferents  material  per  a  les  diferents  parts  dels 
rebliments. 
Aquest pla estarà subjecte a  l’aprovació de  la Direcció d’Obra que a  la vista del mateix podrà 
prescriure els estudis o assajos addicionals oportuns.  
La utilització de  tot  tipus de material  i en especial aquell que necessiti un  tractament  tècnic 
particular  de  posada  en  obra,  haurà  de  realitzar‐se  després  de  efectuar  un  assaig  de  gran 
escala amb el material. Aquest assaig podrà consistir en la execució i seguiment de les primers 
tongades.  
La compactació haurà de donar‐se en tots els punts inclòs en el costat teòric del talús 
En  tots els  rebliments es dura a  terme el  refinament de  la  capa  superior,  segons  les cotes  i 
pendents de les seccions tipus dels plànols. 
 
Procés d’execució. 
 
La preparació de la superfície d’assentament abans de procedir a l’estesa i la compactació dels 
materials petris. 
Si el pedraplè tingues que construir‐ne sobre terra i existís una capa de roca sana pròxima a la 
superfície del terreny, es podria eliminar tot el material que hi ha per sobre d’aquesta capa  i 
assentar directament el pedraplè sobre la roca sana. 



Reconstrucció del Pont de Colom    PPTP 

11 
 

Extensió de  les tongades: Una vegada preparada  la superfície d’assentament del pedraplè, es 
procedeix  a  la  construcció  fent  servir materials  que  compleixin  les  condicions  establertes 
anteriorment,  els  quals  seran  estesos  en  tongades  successives  d’espessor  uniforme  i 
sensiblement paral∙leles a la superfície de l’esplanada. 
El material de cada tongada es descarregarà a  l’obra sobre  la part  ja estesa de  la tongada  i a 
prop del seu lloc d’abans. 
L’espessor de cada tongada estarà comprès entre 80 i 100 cm. 
El  mètode  de  compactació  escollit  ha  de  garantir  l’obtenció  de  la  compactació  mínima 
necessària. Amb aquest objectiu s’haurà d’escollir adequadament cada zona del pedraplè,  la 
granulometria  del  material,  i  el  tipus  de  maquinaria.  Aquestes  variable  determinaran  els 
resultats obtinguts. 
 
Medició 
 
La medició es realitzarà en metres cúbics (m3) obtinguts a partir de perfils transversals agafats 
abans  i  després  de  realitzar  el  pedraplè,  realitzant‐se  la medició  dels  talussos  establerts  el 
projecte o modificats per la Direcció D’obra. 
L’abonament de  la unitat es realitzarà segons s’estableix en el corresponent preu del quadre 
de preus número 1.  
Quan el pedraplè procedeix de prestem el preu inclou a més l’excavació i el cànon del préstec, 
el subministra del material,  inclòs el transport de fins a una distancia de quatre quilòmetres, 
així com el necessari per condicionar el préstec per motius mediambientals. 
 
 
3.6. ESPLANACIÓ TIPUS E‐2 AMB MATERIAL SELECCIONAT PROCEDENT DE PRESTEM 
 
Definició i condicions generals. 
 
Aquesta unitat comprèn les operacions d’estesa, reg i compactació en tongades del material a 
usar procedent de prestació com coronació del terraplè en camins i carreteres. En aquest últim 
cas es consideren incloses les operacions d’excavació i transport del material. 
 
Procés d’execució. 
 
El material no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que assentarà té 
les condicions de qualitat i formes previstes als plànols.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats, es corregiran abans de l’execució de la 
partida d’obra.  
L’ humitat òptima de  compactació deduïda  amb  l’assaig Proctor Modificat  segons  la norma 
s’ajusta a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.  
El material es pot emprar sempre que les condicions climatològiques no produeixin alteracions 
en la seva humitat de forma que superi més del 2% la humitat òptima. 
L’estesa es realitzarà procurant evitar segregacions  i contaminacions en  tongades d’espessor 
20 cm o si resulta necessari per a arribar a la compactació exigida les dues tongades de 15 cm. 
Totes  les aportacions d’aigua es faran abans de  la compactació. Desprès  la única humectació 
admissible es la de preparació per tal de col∙locar la capa següent. 
La  compactació  s’efectuarà  longitudinalment,  començant  per  a  els  costats  exteriors  i 
progressant fins al centre per solapar‐se en cada recorregut d’una amplada no inferior a 1/3 de 
l’element compostador. 
Les zones que per  la seva reduïda extenso, pendent o proximitat a obres de pas o desaigües, 
murs  o  estructures,  no  permetin  d’utilització  d’un  equip  habitual,  es  compactarà  amb  els 
medis adequats al cas amb la finalitat d’aconseguir la densitat prevista. 
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Les  irregularitats  que  excedeixen  les  toleràncies  especificades  en  l’apartat  anterior  seran 
corregides per el constructor. 
Normativa d’obligat compliment: 
PG 3/75 “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreters i Ponts”. 
 
Medició. 
 
La medició es realitzarà en metres cúbics (m3) obtinguts a partir de perfils tranversals agafats 
abans i desprès de realitzar l’esplanació, realitzant‐se la medició amb els talussos establerts en 
el projecte o modificats per la Direcció d’Obra. 
L’abonament de  la unitat es realitzarà segons s’estableix en el corresponent preu del Quadre 
de Preus número 1. 
Quan el material procedeix de prestem el preu inclou a més l’excavació i el cànon del prestem, 
el  subministra  del material,  inclòs  el  transport  i  el  condicionament  del  prestem  per motius 
mediambientals. 
 
 
3.7. ESCULLERA DE PROTECCIÓ 
 
Definició i condicions generals 
 
Es defineix com a escullera de protecció, la capa de fragments de roca sana, dura i resistent a 
la meteorització col∙locada d’una obra de rebliments o sobre  la superfície final de  l’excavació  
en  terrenys  o  en  roques  toves  i  a  les  cimentacions  de  ponts  i  viaductes  sobre  avingudes 
naturals amb la finalitat de protegir‐los contra l’erosió. 
La mida del material serà del 60% del conjunt de l’escullera, el corresponent a un per element 
no  inferior  a  150  kilograms.  La  pedra  procedirà  de  canera  i  complirà  les  característiques 
físiques i mecàniques requerits. 
 
Procés d’execució. 
 
Abans de procedir a la col∙locació de l’escullera es prepararà el terreny eliminant al menys els 
40 cm  superiors. Un cop  tombat el material es procedirà a  la  seva col∙locació de  forma que 
s’obtingui  una  bona  qualitat  de  lligament  de  les  pedres  gruixudes  i  que  el material  petit 
empleni els forats entre aquestes. 
La col∙locació s’efectuarà amb  la maquinaria apropiada d’empenta  i per col∙locació  individual 
de les pedres grosses amb retroexcavadora o bé grues. 
En cap cas la part més sortida de les pedres sobresortirà més de la meitat de la seva dimensió 
mínima respecta a la superfície teòrica estrena de la escullera segons la disposició indicada als 
plànols. 
 
Medició. 
 
L’abonament es realitzarà en metres cúbics (m3) realment executats en obra, segons plànols i 
instrucció de la Direcció d’Obra i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus número 
1. 
En  els  preus  van  inclosos  tots  els materials  i  operacions  necessàries  per  a  la  execució  de 
l’escullera de protecció. 
 
 
 
 



Reconstrucció del Pont de Colom    PPTP 

13 
 

4. TREBALLS PREVIS. 
 
 
4.1. Desmuntatge pal de fusta 
 
Definició i condicions generals 
 
Aquesta  unitat  defineix  la  tasca  de  desmuntar  correctament  l’actual  pal  del  servei  de 
telefònica per tal de procedir a la correcta desviació del servei. 
 
Procés d’execució. 
 
El  procés  d’execució  inclou  el  desmuntatge  del  pal  de  fusta,  la  retirada  a  l’abocador  o 
magatzem i la maquinaria necessària per tal de acabar la unitat satisfactòriament. 
 
Medició. 
 
L’abonament es realitzarà en unitats (u) i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 
número 1. 
 
 
4.2. Muntatge pal de formigó armat. 
 
Requereix les mateixes necessitats que la unitat anterior. 
 
 
4.3. Cablejat 
 
Aquesta unitat compren l’augment de  cablejat necessària per a realitzar la correcta desviació 
del servei durant el procés d’execució de les obres. 
L’abonament es realitzarà en metres lineals (m) i s’abonarà al preu corresponent al Quadre de 
Preus número 1. 
 
 
 
5. ESTRUCTURA 
 
 
5.1. Pilot de diàmetre 0,65 m d’extracció amb intubació perduda 
 
Definició i condicions generals 
 
Es defineix  com  a  cimentacions per pilots de  formigó  armat  fetes  “in  situ”  a  les  realitzades 
mitjanant pilots de formigó armat en els que la seva execució s’efectua perforant prèviament 
el terreny i omplint l’excavació amb formigó fresc i les corresponents armadures. 
Es defineix com a diàmetre de pilot construït “in situ”, el diàmetre interior de la excavació en el 
seu cas d’intubació perduda. Es possible  l’eixamplament del fust del pilot per compressió del 
formigonat,  no  es  tindrà  en  compte  per  admetre  un  augment  de  la  càrrega  admissible  del 
mateix considerat com element estructural. 
La unitat compren, en el cas més general, el transport a l’obra dels equips d’excavació, grues, 
grups  electrògens,  tubs  de  formigonat,  equips  de  fabricació  de  llots,  mitjans  auxiliars  i 
maquinaria necessària, perforació del terreny, intubació, fabricació, manipulació i regeneració 
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dels  llots,  utilització  del  trepador,  subministra  de  formigó  amb  ciment  sulfato  resistent, 
subministra  i  col∙locació  dels  tubs  per  al  seu  assaig  per  a  realitzar  les  comprovacions 
necessàries, col∙locació d’armadures, formigonat del pilot, decapitat del pilot i formigonat de la 
part enderrocada. Retirada de  les  terres de  l’excavació, cànon d’abocador  i manteniment de 
l’abocador. 
L’equip necessari per a la fabricació i col∙locació del formigó i execució dels pilots serà d’acords 
per el numero, diàmetre  i  longitud dels pilots que senyalen els plànols del Projecte  i oferirà 
garanties  suficients en  relació a  la quantitat del  formigó, precisió en  la clava de d’intubació, 
mínima pertorbació del terreny i sobre tot continuïtat dels pilots. 
El Contractista estarà sota l’aprovació de la Direcció d’Obra amb l’antelació suficient el tipus de 
pilotatge, equip i pla de treball que tingui previst aplicar modifiquen el que s’ordeni. 
 
Procés d’execució. 
 
Tots  els  dies  abans  de  començar  els  treballs  s’han  de  revisar  els  aparells  d’elevació  dels 
dispositius de perforació. 
Per al construcció del pilot es disposarà d’una superfície de  treball sensiblement horitzontal, 
lliure d’obstacles  i d’amplada suficient per al treball de maquinaria. El nivell  freàtic haurà de  
quedar a una profunditat de la ordre de 1.5 m per sota d ela superfície del terreny. 
Si aquesta condició no es compleix, es construirà un terraplè amb un grau de compactació no 
inferior al del terreny natural.  
La  superfície  de  treball  estarà  convenientment  drenada  per  tal  d’evitar  embassaments  en 
períodes de pluja. 
Abans de procedir a  la perforació del pilot,  s’hauran de desviar  totes  les conduccions aèries 
que  afectin  l’àrea  de  treball.  Igualment,  s’hauran  d’eliminar  o modificar  tots  els  elements 
enterrats, tals com canalitzacions, arrels, restes de cimentacions, etc. Que  topin directament 
amb els  treballs  i  també aquells que per  la  seva proximitat pugui afectar a  la estabilitat del 
terreny  durant  la  perforació  del  pilot.  Així mateix,  quan  la  perforació  pugui  comprometre 
l’estabilitat d’estructures contigües, s’efectuaran els apuntalaments necessaris. 
El material procedent de la perforació s’ha de carregar i transportar al abocador a mesura que 
s’extregui, no essent permesa la seva col∙locació sobre la plataforma de treball. 
En el cas d’emprar llots queda prohibit el seu abocament a cloaques i col∙lectors. 
El sistema de transport que s’usi serà l’adequat per tal de no produir pèrdues ni brossa en els 
vials del trajecte. 
Si algun pilot perforat és no es pot usar, s’haurà de reblir amb formigó.  
El pilot que anirà clavat al terreny en la longitud indicada a plànols, cota a partir de la cota real 
d’aparició de aquest substrat portant. 
Segons  l’agressivitat  del  terreny,  la  Direcció  d’Obra  pot  exigir  l’  utilització  de  ciments 
putzolànics o ciments Portland amb característiques especials per a la elaboració del formigó. 
El procés de formigonat no es pot suspendre en cap moment i en cap circumstància. 
Caldrà prendre especial atenció en la neteja i tractament del fons on es clavaran els pilots. Es 
per això que un cop realitzada l’excavació s’haurà de netejar el seu fons de les possibles restes 
que  aquesta  hagi pogut ocasionar.  El  sistema  emprat per  a  aquesta  eliminació pot  ser una 
neteja a pressió.  
La  col∙locació  de  les  armadures  s’ha  d’efectuar  immediatament  després  d’haver  netejat  el 
fons. 
L’armadura  portarà  els  elements  necessaris  per  la  seva  col∙locació,  així  com  per  evitar  el 
moviment durant el formigonat. 
Per a pilots profunds es podrà dividir l’armadura vertical en dos o més parts que s’introduiran 
a la perforació de tal manera que quedaran suspeses i centrades duran l’operació de soldadura 
de totes les barres. 
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Les barres formaran una gàbia d’armadura, que s’introduirà a la perforació de tal manera que 
no es pot moure durant tot el formigonat. Les armadures han de quedar suspeses durant tot el 
procés de  formigonat, de  forma que no es produeixi deformacions del  conjunt. Per  això es 
fixarà de forma sòlida a la coronació de l’excavació. 
L’armadura s’ajustarà del tipus d’acer i diàmetre de barres indicats als plànols del Projecte. 
L’armadura quedarà  a una distància mínima de  vint  centímetres del  fons de  la perforació  i 
màxima de cinquanta centímetres. 
La longitud serà tal, que després del capçat dels pilots, sobresurti la longitud d’ancoratge, que 
com a mínim serà d’un diàmetre del pilot construït. 
Abans  de  començar  l’excavació  es  verificarà  que  el moviment  de  terres  efectuat  pe  a  la 
plataforma de treball no alteri les hipòtesis de càlcul del pilot. 
No es permetrà  la perforació d’un pilot a menys de  tres diàmetres des distancia del  centre 
d’un altre pilot que porti menys de 48 hores formigonat. 
El temps que passi entre el començament de col∙locació d’armadures  i de tirada del  formigó 
serà el menor possible. 
EL formigonat es realitzarà sense interrupció amb un tub que el diàmetre estarà comprès entre 
quinze  i  trenta  centímetres  i  que  estarà  centrada  en  el  pilot  i  introduïda  fins  el  fons  de  la 
perforació, de forma que no es produeixin disgregacions ni forats a la seva massa. 
En el formigonat dels pilot es posarà la major cura en aconseguir que el pilot quedi en tota la 
seva  longitud  amb  la  seva  secció  completa,  sense  buits,  bosses  d’aigua  o  d’aire,  talls  o 
escanyament. En cap cas s’admetrà la caiguda lliure del formigó. 
Les  armadures,  així  com  la  fabricació,  transport  i  posta  en  obra  del  formigó  s’ajustarà  al 
prescrit en aquest plec. 
Es formigonaran els caps fins a una altura superior a la teòrica del Projecte en 0,5 D ( 1,5 D si es 
sota el nivell freàtic ) que s’enderrocarà després. 
El  Contractista  no  rebrà  cap  compensació  per  aquest  accés  de  formigonat  ni  per  la  seva 
destrossa posterior. 
Si  a  l’efectuar  l’enderroc  s’observa  que  l’escapçat  no  ha  estat  suficient  per  eliminar  tot  el 
formigó de mala qualitat, es continuarà la demolició rellevant el formigó que ha estat tret per 
el formigó nou adherit a l’anterior. Totes les operacions seran per conte del Contractista. 
El  formigonat  d’un  pilot  es  farà,  en  tot  cas,  sense  interrupció,  de  tal manera  que  entre  la 
introducció  de  dues  masses  successives  no  passi  el  temps  suficient  per  a  la  iniciació  de 
l’enduriment,  si  per  algun  accident  aquesta  prescripció  no  es  complís,  la  Direcció  d’Obra 
decidirà si el pilot pot acabar‐se considerant‐lo vàlid o no. 
El pilot que ha estat  refusat per el motiu  indicat, haurà de esser emplenat, en  tota  la  seva 
longitud oberta en el terreny, sense que el Contractista rebi algun pagament per a ell. 
La part del rebliment després d’haver refusat el pilot, es pot executar amb formigó pobre, però 
la  seva execució es  farà amb  les mateixes  cures de  com  si es  tractés d’un pilot que hagués 
estat sotmès a carregues. 
 
Medició. 
 
La unitat s’amidarà per metre (m) de pilot de diàmetre 0,65 m realment executat,  la medició 
s’obté  de  les  longituds  del  projecte,  des  de  la  punta  fins  a  la  cara  inferior  del  encepat  i 
l’abonament es realitzarà al preu corresponent al Quadre de Preus número 1. 
No serà d’abonament la longitud del pilot corresponent al escapçat. 
No  s’abonarà  l’excés  de  formigó  als  caps  dels  pilots,  ni  les  sobre  excavacions,  ni  les  sobre 
perforacions que sobrepassin els valors definits al projecte. Tampoc s’abonarà sobre consums 
de formigó que per expansions del fust a l’entrebesar terrenys tous o per qualsevol altre causa. 
El preu inclou les següents operacions i materials: 
Transport  a  obra  i  trasllat  dels materials  necessaris,  replantegi  d’equips,  intubació  pèrdua, 
subministrament , fabricació dels llots, excavació amb intubació o sense, amb llots o sense, us 
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del trepant quan sigui necessari, col∙locació d’armadures, subministra i col∙locació del formigó i 
d’aparells d’assaig, treballs a jornada diürna o nocturna, energia i aigua consumides, carrega i 
transport al abocador, cànon d’abocament  i manteniment de  l’abocador, escapçat del pilot  i 
formigonat de la part enderrocada i qualsevol altre material auxiliar i operació necessària per 
ala total i correcta execució de l’uniat. 
ES  considera  inclòs  el  preu  d’abonament,  tots  els  costos  i  auscultació  excloent  els  assajos 
posteriors. 
 
 
5.2. Biga prefabricada de formigó pretesat tipus artesa, de 130 cm de cantell. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Aquesta unitat es refereix als elements de formigó fabricats a instal∙lacions fixes transportats i 
subministrats posteriorment a peu d’obra per a la seva col∙locació i muntatge “in situ”.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents; Preparació i comprovació de les 
Superficies de  recolzament,  subministrament  i  transport  a  la obra de  l’element prefabricat, 
muntatge i perfeta anivellació, rebliment i segellat de l’enduriment ràpid i alta adherència per 
a la unió de peces prefabricades. 
El  Contractista  o  fabricant  ha  de  garantir  que  els  element  compleixin  les  característiques 
exigides en el Projecte. 
Qualsevol altre modificació de les quanties, residencies, detalls o procés constructiu definits en 
el  Projecte  es  podrà  sotmetre  per  par  del  Contractista    l’aprovació  de  la  Direcció  d’Obra, 
sempre que  estigui  justificat  tècnicament  i no  suposi  cap dany  a  la qualitat  i durabilitat de 
l’obra. 
La justificació tècnica i econòmica dels elements ha de ésser aprovada per la Direcció d’Obra. 
El contractista ha de sotmetre a la aprovació de la Direcció d’Obra el pla de muntatge que s’ha 
d’indicar el mètode i els medis auxiliars previstos. 
El Director d’Obra demanarà  l’agafada de mostres de materials per assaig  i  la  inspecció dels 
processos de  fabricació,  realitzant‐se  les corresponents visites a  les plantes de prefabricació, 
sempre que ho consideri necessari. 
Els elements prefabricats  s’emmagatzemaran en obra dins  la seva posició normal de  treball, 
sobre  recolzaments  de  suficient  abstenció  i  evitant  el  contacte  amb  el  terreny  o  qualsevol 
producte que els pugui tacar o deteriorar. 
Els elements prefabricats no han de presentar  superfícies irregulars senyals de discontinuïtat 
en el formigonat o armadures visibles.  
El director d’Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques sobre un 
cert número d’element. 
Els  càlculs  estàtics  en  iguals  condicions  a  les  de  projecte  i  els  plànols  de  construcció 
corresponents  han  de  ser  presentats  a  la  aprovació  del  Director  d’Obra  amb  la  suficient 
antelació al començament dels treballs de fabricació. 
 
Procés d’execució. 
 
Els  elements  prefabricats  de  formigó  armat  o  pretesat  seran  fabricats  per  una  empresa 
especialitzada  en  subministra  productes  i  serveis  normalment  associats  a  la  construcció 
prefabricada estructural pesada, dotada d’instal∙lacions fixes amb reconeguda experiència en 
aquest tipus de prefabricats. 
El  fabricant  ha  d’evidenciar  la  realització  de  treballs  similars  i  comparables  i  demostrar  la 
capacitat dels equips tècnics, de fabricació i de serveis, per a la realització dels treballs d’acord 
amb les presents especificacions. 
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Totes  les  armadures  passives  de  les  peces  prefabricades  presenten  un  límit  elàstic 
característica igual o superior a 5000 kg/cm2. 
Complirà am el que s’especifiqui en elles a  la “Instrucció de  formigó Estructural  (EHE), per a 
l’acer B‐500s. 
S’entén com a armadura activa,  la d’acer d’alta resistència, mitjançant  la qual s’introdueix  la 
força del pretesat.  
Les característiques mecàniques d’aquest elements s’ajustarà a les especificacions definides a 
la “Instrucció de Formigó Estructural” (EHE). La relaxació a les 1000 hores, segons es defineix a 
la instrucció citada, no serà superior al 2% per a filferros i cordons, ni al 3% per a les barres de 
pretesat sota la garantia certificada per el fabricant. 
La tensió de tesat s’obtindrà sometent els cables a un esforç gradualment creixent de tracció, 
sense tirons bruscs.  
Amb la finalitat de comprovar la qualitat de les armadures i disminuir les pèrdues de tensió per 
relaxació  i  eventuals  fregaments  de  l’acer,  s’autoritza  a  sotmetre  al  principi  dels  cables 
transitòriament a una tensió de proba compresa entre el 110  i el 115% de  la tensió de tesat 
definitiu sense superar els valors fixats a  la EHE. Un cop efectuada aquest primera maniobra, 
es reduirà l’esforç, fixant‐se els cables quan es recuperi la tensió prescrita. 
En  els  tallers  on  es  construeixin  els  elements  resistents  de  formigó  armat  ha  d’existir  amb 
caràcter de permanència  i plena autoritat, un  tècnic especialitzat amb  títol expedit per una 
Escola Tècnica de Grau  Superior o Medi, personalment  responsable de  l’exacte  compliment 
durant  tot  el  procés  de  fabricació,  tant  en  disposicions  contingudes  en  aquestes 
especificacions com  les prescripcions addicionals que la Direcció d’Obra estimi necessàries per 
a la correcta execució del elements. 
Així doncs quedarà perfectament clara la forma i seqüència de cada una de les operacions de 
muntatge. 
En  aquelles  superfícies  dels  elements  prefabricats  en  les  que  posteriorment  es  col∙loquin 
formigons  “in  situ”  amb  els  que  s’ha  de  garantir  l’adequada  transmissió  de  tensions  de 
cisallament, es garantirà  l’adequada rugositat de  l’element prefabricat mitjançant rascat amb 
pinta de pues o algun altre sistema analògic. 
Posteriorment a  l’obra, el Contractista haurà de procedir, abans de tira el formigó “in situ” a 
l’adequada neteja de la superfície amb una pressió d’aigua o de sorres si fos necessari. 
L’empresa fabricadora ha de definir els aparells de sujecció dels elements prefabricats durant 
la  fabricació  i emmagatzematge en  taller  com durant el  transport a  l’obra  i muntatge de  la 
peça,  realitzant  els  plànols  corresponents  per  a  la  seva  completa  definició  que  tindrà  la 
Direcció d’Obra per a la seva definitiva aprovació. 
Les operacions de manipulació i transport de les peces prefabricades, ja sigui al taller o a l’obra 
s’han  d’executar  amb  la màxima  cura  possible.  I  en  cap moment  es  produiran  impactes  ni 
sol∙licitacions de torsió. 
En general els elements prefabricats es transportaran de forma que els punts de recolzament i 
la direcció dels esforços siguin aproximadament els mateixos que tindran a la seva posició final 
a l’obra. 
Si el Contractista estima necessària  transportar aquests elements en posicions diferents a  la 
descrita, s’ha de requerir l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 
Els vehicles de transporti els dispositius de  llançament escollits per el contractista han de ser 
aprovats sempre per el Director de les Obres. 
A excepte autorització del Director, no s’acaptaran bigues amb fissures de més de una dècima 
de mil∙límetre d’amplada o amb fissures de retracció de mes de dos centímetres de longitud. 
La comba lateral màxima, mesurada en forma de fletxa horitzontal no serà superior a 1/500 de 
la longitud de la biga. 
La  contra  fletxa  sota  l’acció  del  pes  propi  mesurada  a  la  biga  en  condicions  normals  de 
recolzament, no serà superior a 1/500 de la llum pera la biga del projecte (llum major a 10 m). 
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En el moment de col∙locar la biga, el morter dels aparells de recolzament han de haver arribat 
a la resistència de compressió exigida. 
Tindrà un especial cura la col∙locació correcta de les bigues sobre aparells de recosament. 
Si  en  el  transcurs  dels  treballs  queda  danyat  algun  aparell  de  recolzament,  serà  substituït 
immediatament  per  altre  en  perfecte  estat,  sense  que  per  això  sigui  necessari  cap  ordre 
especial del Director d’Obra. 
El Contractista presentarà  a  la  aprovació del Director d’Obra un programa detallat per  a  la 
posada de la biga el qual i figura el desenvolupament temporal del treballa així com el personal 
i maquinar que intervingui a la operació. 
Tanmateix, s’haurà de comunicar al Director de les obres amb la suficient antelació (mínim 24 
h) qualsevol transport de la biga prefabricada. 
Si el muntatge afecta al tràfic de vianants o vehicles, el Contractista presentarà amb la correcta 
antelació l’aprovació del Director, el programa de tall, restricció o desviament de tràfic. 
En  el  cas  de  que  sigui  precís  emmagatzemar  l’element  a  l’obra  el  Contractista  ha  de 
proporcionar els element necessari per al perfecta apilament de  la peça essent obligació del 
fabricant definir la forma de com s’ha de fer. 
 
Medició. 
 
La  unitat  es mesurar  en metres  (m)  de  biga  prefabricada  de  formigó  pretesat,  amb  retocs 
segons plànols i s’abonarà al preu corresponent al quadre de preus número 1. 
El preu inclou fabricació, transport, emmagatzemament i muntatge o el llançament de la biga. 
També inclou en tots els transports i permisos necessaris no essent d’abonament els elements 
que presentin defectes o irregularitats com les citades en anterioritat. 
 
 
5.3. Formigó per armar cimentacions. 
 
Definició i Condicions Generals. 
 
Serà d’aplicació  l’especificat per a  la unitat d’obra del encepat, de  la construcció de  l’estrep  i 
l’execució del taulell “in situ”. 
 
Procés d’execució 
 
A  l’igual  que  en  els  casos  anteriors,  s’haurà  de  tenir  especial  cura  a  la  hora  de  fer‐ne  el 
vessament a l’obra per tal de que no quedin espais lliures d’aire o aigua.  
Es per  això que  s’haurà de  fer  el  vessament  amb  la  correcta mànega d’aplicació  sense que 
pugui aquest ésser mal estes. 
Un cop estès s’haurà de realitzar el procés de vibrat per assegurar la correcta compactació. 
Tampoc  se  li aplicaran  càrregues  sense estar assegurada  la  resistència mínima, a  l’igual que 
tampoc es desencofrarà el parament sense que aquesta a l’igual que en el cas esmentat tingui 
el suficient grau d’enduriment. 
 
Medició. 
 
S’amidarà en metres cúbics  (m3) de volum de  formigó segons els plànols del projecte  i amb 
aquelles modificacions  i  singularitats  aseptades  prèviament  i  expressament  per  la  direcció 
d’obra. 
El  formigó  emprat  en  rebliments  es  mesurarà  per  diferencia  entre  els  estats  anterior  i 
posterior  a  la  execució  de  les  obres,  entenen  en  l’estat  anterior  com  el  corresponent  als 
amidaments emprats per l’abonament de l’excavació. 
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El  preu  al  que  s’abonarà  la  unitat  tal  i  com  indica  el  quadre  de  preus  número  1  inclou  el 
subministrament, manipulació i col∙locació de tots els materials necessaris, maquinaria, equips 
d’abocament, ma  d’obra,  compactació,  tractaments  superficials,  formació  de  jutes,  curat  i 
neteja total. 
També inclou la obtenció de la fórmula de treball i els assajos necessaris. 
No inclou les armadures i l’encofrat. 
Quan sigui necessari d’utilització   del ciment resistent a aigües agressives segons  instruccions 
del projecte o de la direcció d’obra, el preu en m3 del formigó inclou aquest tipus de ciment. 
No  son objecte de medició del  formigó o morter  fet  servir  les  anivellacions del  aparells de 
recolzament de les estructures. 
 
 
5.4. Encofrat a paraments ocults. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Son elements destinats donar forma als formigons de les estructures o obres de fàbrica. 
L’executo de  la unitat  compren; muntatge de  l’encofrat  amb preparació de  la  superfície de 
recolzament si es precís, preparació de les superfícies interiors de l’encofrat amb desencofrant, 
tapat de juntes entre peces, apuntalament de l’encofrat, desmuntatge i retirada de l’encofrat i 
tot material auxiliar, un cop  la peca estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
previstos. 
Els  elements  que  formen  l’encofrat  i  les  seves  unions  han  de  ser  suficientment  rígids  i 
resistents per suportar, sense deformacions superiors a les admissibles les accions estàtiques i 
dinàmiques que comporta el formigonat. Adoptaran formes, planes o corbes, dels elements a 
formigonar d’acord amb el que està indicat als Plànols. 
Abans de tirar el formigó es regaran suficientment per evitar  l’absorció d’aigua continguda al 
formigó  i es netejaran especialment els  fons deixant obertures provisionals per a  facilitar  la 
tasca. 
Els  encofrats  metàl∙lics  s’haurà  de  cuidar  que  estiguin  suficientment  fixats  per  impedir 
moviments  relatius entre diferents panells d’un element que puguin ocasionar variacions en 
els recobriments de  les armadures o desajustaments en els espessors de part de  les peces a 
construir amb els mateixos. 
Els  enllaços  entre  els  diferents  elements  seran  sòlids  i  senzills  de  tal manera  que  el  seu 
muntatge i desmuntatge es faci amb facilitat sense cops ni tibaments. 
Els motlles ja usats que hagin de servir per unitats repetides seran cuidadosament rectificats i 
netejats abans de cada us. 
 
Procés d’execució. 
 
Els encofrats, amb els seus suport tindran una rigidesa i resistència necessàries per a suportar 
el formigonat sense moviments del conjunt superiors a la mil∙lèsima de la llum. 
Els recolzaments estaran disposats de tal manera que en cap moment es produeixin sobre  la 
part de l’obra ja executada esforços superiors al terç de la seva residència. 
L’enginyer Director podrà exigir al Constructor els croquis i càlculs dels encofrats i cimbres que 
assegurin el compliment d’aquestes condicions. 
Tan  les superfícies dels encofrats, com els productes que a elles es poden aplicar, no han de 
contenir substancies perjudicials per el formigó. 
Els  encofrats  de  fons  de  element  rectes  o  plans  de mes  de  sis metres  de  llum  lliure,  es 
disposaran amb  la contra fletxa necessària per a que un cop desencofrat  i carregat  l’element 
aquest  conservi una lleugera concavitat a d’intradós. 
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Les  juntes de  l’encofrat no deixaran espais de mes de 2 mm per evitar  la pèrdua de  lletada, 
però han de deixar  forat necessari per evitar per efecte de  la humitat duran el  formigonat o 
duran la cura que es compleixin i deformin els taulells. 
En cas de juntes verticals de construcció de tancament frontal de la mateixa es farà mitjançant 
un encofrat previst de tots els forats necessaris per el pas de les armadures passives. 
El  desencofrat  ha  de  fer‐se  tan  aviat  com  possible  sense  perill  per  el  formigó  i  sempre 
informant al Director de les Obres. 
Els productes emprats per facilitar el desencofrat han de estar aprovats per el director de  les 
Obres sense que això tregui de responsabilitat al Contractista. 
Els  dispositius  d’ancoratge  de  l’encofrat  han  de  esser  retirat  immediatament  després  del 
desencofrat. 
No està permès l’ús de bufador per a tallar els sortints dels encoratges. 
Els forts d’encolatge han de quedar nets o proveir‐los de cons de material plàstic o tou que un 
cop desencofrat puguin treure’ls fàcilment.  
Es imprescindible posar encoratges en línies equidistants. 
 
Medició. 
 
La unitat de l’encofrat i motlles es mesurarà en metres quadrats (m2) de superfície de formigó 
mesurada a plànols i s’abonarà al preu corresponent al preu del quadre de preus número 1. 
En el cas d’existència de forats, aquests han de deduir segons els criteris que fixi el projecte. 
Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per materialitzar  formes  especials  com 
caixetins, remats singulars definits als plànols, etc., així com la col∙locació d’ancoratges i altres 
mesures auxiliars. 
També  inclou els preus del material  i  col∙locació de puntals,  cimbres o qualsevol altre  tipus 
d’estructura auxiliar necessària per a la correcta fixació, anivellació i resant de superfícies. 
La cimbra serà objecta d’abonament independent per a altures superiors a 4 metres. 
 
 
5.5. Encofrat a paraments vistos 
 
Definició i condicions generals. 
 
Els encofrats en paraments vistos s’usen quan l’acabat superficial es per deixar el formigó vist. 
Les superfícies de  l’encofrat en contacta amb  les cares que han de quedar vistos han de ser 
llises i sense irregularitats. 
S’ha  de  aconseguir,  amb  la  col∙locació  de  angulars  a  les  arestes  exteriors  de  l’encofrat  o 
qualsevol altre procediment eficaç que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
En general, les superfícies interiors han de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que  els  paraments  de  formigó  no  presentin  defectes,  bonys  o  ressalts  de  mes  de  5 
mil∙límetres. 
No s’acaptaran les alineacions amb errors majors de 1 cm. 
 
Procés d’execució. 
 
Serà d’aplicació igual a les especificacions de la unitat anterior. 
 
Medició 
 
Serà d’aplicació igual a les especificacions de la unitat anterior. 
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5.6. Acer per armar. 
 
Definició i condicions generals 
 
Es defineix com armadures passives  les emprades per a armar el  formigó,  format per barres 
d’acer  corrugades    i  /o malles  electrosoldades,  complint  amb  l’especificat  en  el  PG‐3  i  la 
Instrucció EHE. 
L’execució  de  la  unitat  compren  les  operacions:  desfeta  d’armadures,  tallat  i  doblat  de  les 
armadures, col∙locació de separadors, col∙locació de les armadures i per últim lligat i soltat de 
les armadures. 
Les armadures s’ajustaran a la designació característiques mecàniques indicades als plànols del 
Projecte i han de portar gravades les marques d’identificació definides a la EHE. 
El Contractista ha d’aportar certificats del subministrador de cada partida que arribi a l’obra en 
els que es garanteixin les característiques del material. 
Per el transport de barres de fina a 10 mil∙límetres es poden utilitzar rotlles de diàmetre mínim 
interior igual a 50 vegades el diàmetre de la barra. 
Les barres de diàmetre superior es subministraran sense curvatura alguna o bé doblades ja en 
forma precisa per a la seva col∙locació. 
Per  a  la  posada  en  obra,  la  forma  i  dimensions  de  les  armadures  seran  les  senyalades  als 
Plànol. Quan aquest no apareixien especificats el empalmes o solapes es farà de forma que el 
número de connexions o solapaments sigui el mínim essent el Contractista en qualsevol cas, 
realitzar i entregar al Director de l’Obra els corresponents esquemes de la desfeta. 
S’emmagatzemen de forma que no estiguin exposada a una oxidació excessiva, separades del 
terra  i  de  forma  que  no  s’embrutin  de  grassa,  lligant,  oli  o  qualsevol  altre  producte  que 
perjudiques la adherència de les barres al formigó. 
El doblat de les armadures es fa segons el especificat al PG‐3 així com a la EHE. 
 
Procés d’execució 
 
El Contractista ha de presentar a  la direcció d’obra per a  la seva aprovació, amb  la suficient 
antelació, una proposta de desglossament d’armadures en tots els elements a formigonar. 
El  desglossament  ha  de  contenir  la  forma  i mesures  exactes  de  les  armadures  definides  al 
Projecte. 
Ha  d’indicar  clarament  el  lloc  on  es  produeixen  els  solapaments  i  el  número  i  longitud 
d’aquests. Ha de detallar i desglossar totes les armadures auxiliar. 
Tots  i  cada  una  de  les  figures  han  de  esser  numerades  a  la  fulla  de  desglossa  en 
correspondència al Projecte. 
A la fulla de desglossa han de esser expressats els pesos totals de cada figura. 
Les armadures es col∙locaran netes i sense cap tipus de brutícia o oxidació. 
Es disposaran d’acord amb els  indicacions dels Plànols  i es fixaran entre si amb  les oportunes 
subjeccions. 
Abans  de  començar  les  operacions  de  formigonat,  el  Contractista  ha  d’obtenir  del Director 
d’Obra o la persona que se li delegui la aprovació per escrit de les armadures col∙locades. 
 
Medició. 
 
L’acer  en  barres  per  armar  es mesurarà  en  quilos  (kg) mesurats  d’acord  als  desglossament 
senyalats  als  plànols  i  aprovats  per  la  direcció  d’obra  i  s’abonarà  al  preu  corresponent  del 
quadre de preus número 1. 
El preu  inclou  les pèrdues  i els  increments del material corresponent a retallaments,  lligams, 
empalmes, separador  i tots els mitjans necessaris per a portar el ferro d’acord a  la necessitat 
de l’obra, així com la maquinaria necessària. 
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5.7. Recolzaments. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Es defineixen  així  els  aparells de  recolzament  constituïts  per  capes  alternatives de material 
electromèric  i acer, capaços d’absorbir  les deformacions  i girs  imposats per  la estructura que 
suporten. 
Les  seves  formes dimensions  varien    segons  els  esforços que han de  suportar,  tal  i  com  es 
defineixen als plànols. 
El material electromèric esta constituït per cautxú colorat completament sintètic. 
El mòdul de deformació  transversal no serà  inferior a 110 kilograms per centímetre quadrat 
(110 kg / cm2). 
 
Procés d’execució. 
 
La  base  de  anivellació  per  l’assentament  del  recolzament  del  neoprè  s’executarà  al mateix 
temps que el formigonat del estrep del pont i tindrà unes dimensions superiors a les del propi 
recolzament electromèric, entre 5 i 10 cm. 
De  la  mateixa  manera  s’ha  d’executar  la  cunya  de  anivellació  corresponent  a  l’element 
estructural  (biga o  taulell) que ha de  assentar  sobre el  recolzament. Quant  aquest element 
sigui prefabricat, la cunya de anivellació es podrà adherir al mateix amb resina epòxid. 
No es formigonarà o col∙locarà l’element estructural superior sense la aprovació de la Direcció 
d’Obra del replanteig i cotes de bases de anivellació. No hi ha d’haver restes de l’encofrat que 
ha servit per formigonar aquestes bases i la superfície ha de esser perfectament neta. 
S’ha de quedar una altura lliure suficient per a d’inspecció i substitució del recolzament en cas 
necessari. 
 
Medició. 
 
Els aparells de recolzament de neoprè s’abonarà en decímetre cúbic (dm3) realment col∙locats 
a obra i s’abonarà al preu indicat al quadre de preus número 1. 
El preu inclou la realització de les bases d’assentament, tots els accessoris de suport i elements 
per al correcte funcionament del recolzament. 
 
 
5.8. Junta de Dilatació. 
 
Definició i condicions generals 
 
Es defineix com a juntes del taulell als dispositius que enllacen els costats dels taulells contigus 
o  de  unió  del  taulell  i  un  estrep,  de  forma  que  permetin  els  moviments  per  canvis  de 
temperatura  i deformacions de  la estructura. Al mateix temps que pressenten una superfície 
de lo més continua a la capa de rodadora. 
El Contractista ha de  sotmetre a  la Direcció d’Obres  les característiques precises de  la  junta 
que proposa emprar. 
Complirà tot l’especificat a l’article corresponent del PG‐3. 
Les  juntes  estan  constituïdes  per  costats  de materials  electromèrics  i  en  el  seu  cas  perfils 
metàl∙lics que han de esser capaços d’absorbir deformacions entre direccions; perpendiculars 
entre si, si bé la seva funció principal es la recollir els moviments impostats per la temperatura 
i les accions reològiques, quan aquestes afectin als taulells del pont. 
Les característiques bàsiques son la elasticitat per a seguir els moviment, estanquitat en cas de 
pluja, possibilitat en el desplaçament en qualsevol dels costats en les tres direccions bàsiques, 
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resistència  al  desgast  produït  per  al  pas  de  vehicles,  conservació  de  les  característiques 
mecàniques i elàstiques dels materials que la componen i no ocasionar ressalts o forats que es 
tradueixin en molèsties per al pas de vehicles. 
 
Procés d’execució. 
 
La junta es  muntarà d’acord amb les instruccions del fabricant posant especial atenció al seu 
ancoratge al taulell i a la seva enrassada amb la superfície del paviment. 
Abans de muntar  la  junta,  s’ajustarà a  la  seva obertura  inicial, en  funció de  la  temperatura 
mitja de la estructura en aquell moment i dels escurçaments diferits previstos. 
 
Medició. 
 
Les juntes de dilatació es mesuraran per metre (m) de junta col∙locada segons característiques 
definides en plànols, i s’abonarà el preu corresponent del quadre de preus numero 1. 
El  preu  inclou  el  replanteig,  tall,  demolició  de  paviment,  subministra  i  col∙locació  de  junta, 
fixacions, segellat, rebliments de màstics i materials espacials en el seu cas. 
També inclou la neteja i transports necessaris i tots el materials i operacions necessàries per a 
la total i correcta execució de la unitat d’obra. 
 
 
 
6. DRENATGE 
 
 
6.1. Drenatge dels estreps. 
 
Per a la correcta realització del drenatge en els estreps, es col∙locarà tal i com es pot veure en 
els  plànols  corresponents,  una    petita  impermeabilització  del  parament  que  s’amidarà  en 
metres quadrats (m2) i s’abonarà al preu corresponent al quadre de preus número 1. 
Seguit de una làmina  drenant de polietilè d’alta densitat amb geotèxtil de polipropilè adherit 
en una de les seves cares fixada mecànicament sobre parament vertical que s’amidarà també 
en aquest cas en metres quadrats  (m2)  i s’abonarà al preu corresponent al quadre de preus 
número 1. 
I el drenatge es completarà amb un tub de PVC en la seva part inferior que també s’amidarà en 
metres lineals (m) i s’abonarà al preu corresponent al quadre de preus número 1. 
 
 
6.2. Impermeabilització del taulell amb emulsió bituminosa. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Consisteix en l’execució d’una capa d’impermeabilització sobre els paraments de formigó amb 
la finalitat d’evitar la penetració de l’aigua infiltrada. 
Es disposarà una impermeabilització amb una emulsió bituminosa de 1 cm. 
 
Procés d’execució. 
 
La superfície del formigó estarà netejada i perfectament seca, sense cap element sense fixar.  
No  presentarà  forats  ni  ressalts  de  mes  de  20  mm,  en  cas  contrari  es  corregiran  les 
irregularitats utilitzant morter epòxid per a omplir les cavitats. 
S’aplicarà l’emulsió bituminosa amb dues capes fina a arribar al seu espessor total. 



Reconstrucció del Pont de Colom    PPTP 

24 
 

 
Medició. 
 
Es  mesurarà  en  metres  quadrats  (m2),  de  superfície  realment  executada,  realitzant‐se 
l’abonament d’acord amb el preu corresponent al quadre de preus número 1. 
El preu inclou el subministrament i aplicació de tots els materials, fins a acabar completament 
la unitat d’obra. 
 
 
 
7. PAVIMENT I ACABATS. 
 
 
7.1. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS S‐12 
 
Definició i condicions generals 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa amb una textura uniforme i sense segregacions.  
S’ha d’ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir la pendent transversal especificada en el Projecte. 
Ha  de  tenir  el menor  número  de  juntes  longitudinals  possibles.  Aquestes  han  de  tenir  la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
S’ha de arribar com a mínim al grau de compactació previst segons l’assaig Marshall. 
 
Procés d’execució 
 
Tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles calorifugats, quan la distancia entre 
la planta asfàltica on es fabrica la mescla i el tall de l’estesa a obra sigui superior a 50 km ó 45 
minuts de temps de desplaçament màxim. 
Les mescles  bituminoses  a  utilitzar  entre  capes  de  rodadora  han  de  complir  les  següents 
condicions corresponents a l’assaig Marshall. 
La  capa  no  s’ha  d’estendre  fins  que  s’hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  qual  s’ha 
d’assentar té les condicions de qualitat i formes previstes amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen de les tolerables, s’ha de 
corregir abans de la execució de la partida d’obra. 
S’han de suposar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC o en cas de pluja. 
El reg ha d’estar curat ha de conservar tota la capacitat d’unió de la mescla. No pot tenir restes 
de fluïdificant o aigua a la superfície. 
L’estenedora ha d’estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació o bé amb reguladors 
d’espessor aprovats per la Direcció d’Obra. 
El  tren de  compactació  serà aprovat per  la Direcció d’Obra, d’acord amb  la capa, espessor  i 
quantitat estesa. 
La  Direcció  d’Obra  pot  delimitar  la  velocitat màxima  d’estesa  en  funció  dels mètodes  de 
compactació existents. 
Les maniobres de parada  i posada en marxa de  les estenedores es realitzarà sincronitzant  la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració que marca la norma. 
La capa s’ha d’expandir a tota la seva amplada, evitant la realització de juntes longitudinals. En 
cas de l’alimentació intermitent, s’ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre a la estenedora i sota d’aquesta no sigui inferior a la de la formula de treball. 
S’ha de procurar que les juntes transversals de les capes superposades quedin a un mínim de 5 
m una de l’altre. 
Les juntes seran verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d’adherència. 
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Les juntes han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La  nova mescla  s’ha  d’estendre  contra  la  junta,  s’ha  de  compactar  i  allisar  amb  element 
adequats i calents abans de permetre el pas de l’equip de compactació. 
La  compactació  ha  de  començar  a  la  temperatura més  alta  possible  que  pot  supoertar  la 
carrega de  la maquinarà.  S’ha de  realitzar  amb un  rotlle  vibratori  autopropulsat  i de  forma 
continua. 
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment. 
Es provocarà que els elements de compactació estiguin nets i si es precís humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície s’ha de corregir segons les instruccions de la Direcció d’Obra. 
No s’ha d’autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui compactada, 
la temperatura ambient i la densitat adequada. 
 
Medició. 
 
La  medició  es  realitzarà  en  tones  (t)  obtingudes  multiplicant  les  amplades  de  cada  capa 
realment construïda d’acord amb els seccions tipus especificades en el projecte per l’espessor 
menor dels dos següents: el dels plànols o el deduït en els assajos de control i per la densitat 
mitja obtinguda dels assajos de control de cada lot sobre la densitat de l’àrid un cop deduït el 
betum de la mescla bituminosa. 
El preu inclou lligant hidrocarbonatat fet a servir a la fabricació de les mescles bituminoses així 
com les reparacions de irregularitats superiors a les tolerables i els treballs de preparació de la 
superfície existent. 
Son d’amidament independent els recs d’imprimació i adherència. 
No  seran  abonables  els  recreixements  laterals,  ni  els  augments  dels  espessors  sobre  els 
prevists en el projecte. 
La unitat s’abonarà la preu corresponent al quadre de preus número 1. 
 
 
7.2. Reg d’emprimació. 
 
Definició i condicions generals. 
 
L’execució de  la unitat d’obra exclou  les operacions de preparació de  la superfície,  l’aplicació 
del lligant i l’eventual estesa d’un àrid de cobertura. 
El reg tindrà una distribució uniforme i no quedarà en cap tros de la superfície tractada sense 
lligant. 
L’aplicació estarà condicionada amb l’extensa de la casa superior. 
S’evitarà la duplicació de la dotació a les juntes transversals. 
Quan la direcció d’Obra ho consideri es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació 
en dos vegades. 
 
Procés d’execució. 
 
La superfície a regar tindrà la densitat i les rasants especificades. Complirà amb les condicions 
per unitat d’obra corresponents i no presentarà excés d’humitat. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC o en cas de pluja. 
La superfície a tractar estarà neta i sense cap material deixat. 
La  temperatura del  lligant  serà  la  corresponent a una viscositat de 20 a 100  segons Saybolt 
Furol. 
Es protegiran els elements constructius de l’entorn per tal de que quedin nets un cop a aplicat 
el reg. 
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L’equip d’aplicació  anirà  sobre neumàtics  i  el dispositiu  regador proporcionaran uniformitat 
transversal. S’humectarà abans de la seva aplicació. 
Es  prohibirà  la  acció  de  qualsevol  tipus  de  transit,  durant  les  24  h  següents  a  la  aplicació 
d’aquest lligant. 
 
Medició. 
 
La medició es far en metres quadrats (m2) mesurats a la superfície segons  la secció als plànols 
i s’abonarà la preu corresponent al quadre de preus número 1. 
No s’abonaran els excessos laterals ni l’àrid de cobertura en el seu cas. 
 
 
7.3. Reg d’adherència. 
 
Definició i condicions generals. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou la preparació de la superfície i l’aplicació de lligant. 
El  reg  tindrà una distribució uniforme  i no quedarà cap  tram de  la  superfície  tractada  sense 
lligant. 
La seva aplicació estarà coordinada amb l’estesa de la capa superior. 
S’evitarà la duplicació de la dotació a les juntes transversals. 
 
Procés d’execució. 
 
Serà  d’aplicació  a  l’especificat  per  a  la  unitat  anterior,  contemplant  que  en  una  segona 
aplicació es pot rectificar afegí  lligant on en falti o absorbint  l’accés estenent una dotació de 
sorra que pugui absorbir el lligant. 
 
Medició. 
 
La medició es farà en metres quadrats (m2) mesurats a la superfície segons la secció tipus dels 
plànols, i s’abonarà al preu corresponent al quadre e preus número 1. 
No s’abonaran els excessos laterals, ni l’àrid de cobertura en el cas. 
 
 
7.4. Reg de curat. 
 
Definició i condicions generals 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou la preparació de la superfície i l’aplicació de lligant. 
El reg tindrà una distribució uniforme i no quedarà en cap tros de la superfície tractada sense 
lligant. 
L’aplicació estarà condicionada amb l’extensa de la casa superior. 
S’evitarà la duplicació de la dotació a les juntes transversals. 
 
Procés d’execució. 
 
Serà d’aplicació a l’especificat per a les dues unitats anteriors, contemplant que en una segona 
aplicació es pot rectificar afegí  lligant on en falti o absorbint  l’accés estenent una dotació de 
sorra que pugui absorbir el lligant. 
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Medició. 
 
La medició es far en metres quadrats (m2) mesurats a la superfície segons  la secció als plànols 
i s’abonarà la preu corresponent al quadre de preus número 1. 
No s’abonaran els excessos laterals ni l’àrid de cobertura en el seu cas. 
 
 
7.5. Barana metàl∙lica d’acer galvanitzat en calent. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Es  defineix  aquesta  unitat  d’obra mitjançant  baranes  unides  amb  soldadura  a  les  plaques 
d’ancoratge sobre taulells de ponts i viaductes. 
La barana tipus que s’expressa en els plànols, esta formada per muntants de perfils laminats i 
element horitzontal tubular com es el cas del passa mà i rectangular a la part inferior. 
Els elements que formen la barana compliran amb els respectius articles del PG‐3.  
Totes  les  seccions  fixades  a  la  barana,  es  realitzaran  per  soldadura  continua,  uniforme  i 
impecable. 
 
Procés d’execució. 
 
A excepció d’aquelles part en les que els pals en que quedin emportades les altres superfícies 
de les baranes es subministraran previstes de dos passades de pintura antioxidant. 
Un cop instal∙lada la barana i abans de la seva definitiva execució es procedirà a una minuciosa 
alineació de la mateixa i la aprovació del replanteig per la Direcció d’Obra. 
El forats on va clavada s’omplirà amb ciment.  
La barana anirà pintada per el color que ordeni el Director d’Obra, amb doble capa de pintura 
de primera qualitat. En  les proximitats de  les  juntes de construcció del  taulell es disposaran 
també a les baranes, juntes de dilatació. 
 
Medició. 
 
La  barana  es  mesurarà  per  metres  (m)  col∙locats  segons  plànols  i  s’abonarà  el  preu 
corresponent al quadre de preus número 1. 
El preu inclou la barana, col∙locació i el material per a la recepció dels recolzaments i el pintat. 
A excepció de la unitat d’obra de l’extrem de barana metàl∙lica que es mesurarà per unitats (u) 
i s’abonarà al preu del quadre de preus número 1. 
 
 
7.6. Barrera d’acer galvanitzat en calent. 
 
Definició i condicions generals 
 
La barrera rígida de seguretat és un dispositiu que no permet l’absorció de part de la energia 
cinètica  de  l’impacta  per  la  seva  pròpia  deformació.  Per  tant  no  necessita  haver  un  espai 
darrera la barrera per a la possible deformació d’aquesta com en el cas de barreres semirígides 
típiques de doble onada. 
El perfil  tranversal de  la barrera  es  l’encarregat de  fer que  el  vehicle que  xoqui  contra  ella 
quedi dins  la  seva  trajectòria  i dissipar part de  la  seva energia  cinètica per  fregament entre 
vehicle i barrera.  
Es col∙locarà ala llocs indicats als plànols ames dels llosc que indiqui el Director D’obra 
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Procés d’execució. 
 
Les  baranes  de  seguretat  del  formigó  es  recolzaran  sobre  una  capa  de  20  centímetres 
d’espessor  del  formigó  de  tal manera  que  es  garanteixi  una  cop  col∙locada  la  barrera,  la 
desnivellació  de  la  superfície  superior  de  la mateixa, mesurada  a  al  direcció  de  l’eix  de  la 
carretera, sigui inferior a l’especificat a l’apartat en el present article. 
 
Medició. 
 
La  unitat  es mesurarà  per metre  (m)  de  barrera  realment  col∙locada  segons  els  plànols  i 
s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus número 1. 
El preu inclou el subministra de la barrera, i la seva col∙locació en obra. 
 
 
7.7. Plaques de senyalització. 
 
Definició i condicions generals 
 
Tenen com a objectiu advertir, regular i informar a l’usuari sobre la circulació i l’itinerari. 
Els  materials  i  l’execució  compliran  amb  l’estipulat  respecte  a  la  normativa  vigent  de  la 
Direcció General de Carreteres. 
Els  senyals  estaran  constituïts  per  perfils  extruïts  d’acer  galvanitzat  o  d’alumini  i  seran 
reflectants d’ala densitat.  
El  seu  emportament  serà  amb  formigó  al  terra  i  els  elements  de  sujecció  seran  d’acer 
galvanitzat. 
 
Procés d’execució. 
 
Primerament el Contractista ha d’establir els punts d’ubicació.  
Els treballs s’iniciaran amb l’excavació dels ciments.  
El Contractista no ha de començar l’excavació fins desprès d’haver aprovat els punt d’ubicació 
de la Direcció d’Obra, que podrà variar els punts d’acord amb la normativa vigent a l’hora de la 
execució de les obres. 
El  Contractista  ha  de  instal∙lar  els  senyals    i  tots  els  accessoris  segons  les  dimensions 
aprovades,  subministrant  els  claus    i  les  peces  necessàries  per  a  la  definitiva  col∙locació 
satisfactòria de la senyal. 
 
Medició. 
 
La medició es  farà amb unitats  (u)  realment  col∙locada a obra  segons plànols,  i  s’abonarà al 
preu corresponents al quadre de preus número 1. 
El  preu  inclou  el  subministrament  i  col∙locació  de  plaques,  suports,  claus,  execució  de  la 
cimentació i correcta acabat d’aquesta unitat d’obra. 
 
 
7.8. Pintats 
 
Definició i condicions generals 
 
Es  defineix  coma marca  vial  aquella  guia  òptica  situada  sobre  la  superfície  de  la  calçada 
formant línies o signes amb finalitat informativa i reguladora del tràfic. 
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Totes  les marques  vials  han  de  complir  amb  les  especificacions  de  la  corresponents Ordre 
circular 325/97. 
 
Procés d’execució 
 
Abans de iniciar l’execució el contractista sotmetrà a la aprovació del Director els sistemes de 
senyalització per a  la protecció del tràfic, personal  i maquinari durant el període d’execució  i 
secat de les marques pintades recentment. 
Prèviament  al  pintat  de  les  marques  vials,  el  Contractista  efectuar  un  replanteig  de  les 
mateixes que garanteixi amb els mitjans de pintura que disposi un perfecte acabat. 
Per a l’eliminació de les marques vials queda expressament prohibit l’ús de decapants així com 
procediments tèrmics. 
El  Director  de  les  obres  fixarà  les  característiques  de  la maquinaria  a  fer  servir  durant  la 
fabricació  de  les marques  vials  d’acord  amb  la  normativa  especificada  a  la  Ordre  Circular 
mencionada anteriorment. 
Durant  l’aplicació dels materials es  faran  controls per  tal de  comprovar que  compleixen  les 
necessitats demanades. 
Al finalitzar  les obres  i abans de que es compleixi el període se garantia, es portaran a terme 
controls  periòdics  d  eles  marques  vials  amb  la  finalitat  de  determinar  si  les  seves 
característiques essencials. 
 
Medició. 
 
S’amidarà per metres  (m) realment pintats, mesurats per  l’eix de  la mateixa, en el terreny    i 
s’abonaran d’acord al preu que apareix al quadre de preus número 1. 
Els preu  inclou  la preparació de  l superfície, el replanteig,  la pintura, es esferes reflexives,  la 
protecció de  les marques durant el  secat  i els  treballs auxiliars necessaris per a  la completa 
execució. 
 
 
7.9. Imposta prefabricada de formigó. 
 
Definició i condicions generals. 
 
Es defineix en aquesta unitat les peces prefabricades de formigó que es col∙loquen a l’extrem 
lateral dels taulells de ponts i estructura i a les quals s’uneixen el muntants de les baranes.  
Les  impostes aniran realitzades amb un formigó armat HA‐25  i  les armadures seran d’acer B‐
500S. 
 
Procés d’execució. 
 
Es comprovarà sobre  la  imposta col∙locada  i abans de  la realització dels ancoratges definitius 
que les arestes i elements rectes no presentin corbes ni fletxes superior a 1 cm.  
Les superfícies  no presentaran irregularitats, havent de tenir el mateix to que els elements de 
la estructura formigonada “in situ”. 
No  es  voldran  aquelles  peces  en  la  que  hi  hagin  fissures  o  fractures  i  les  que  no  encaixin 
correctament amb les peces contigües. 
Qualsevol dany que pugui produir‐se com a conseqüència de la realització d’obres posteriors a 
l’estructura, serà reparat per el Contractista, corrent ell amb totes les despeses. 
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Medició. 
 
La medició  es  farà  en metres  (m),  corresponents  a  l’abonament  del  preu  corresponent  al 
quadre de preus número 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconstrucció Pont de Colom

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:16/02/11 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
DEMOLICIÓ PONT VELLCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G219U040

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

T1 Paviment antic del Pont

C#*D#*E#*F#2 25,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219U105

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

T1 Partició del pont en 3 parts, mitjançant 2
talls

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G214U020

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

T1 Volum a demolir del Pont Vell

C#*D#*E#*F#2 Portic 25,000 3,000 1,500 112,500

C#*D#*E#*F#3 Estrep Nord 2,000 5,000 10,000 100,000

C#*D#*E#*F#4 Estrep Sud 2,000 5,000 10,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 312,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DESBROSSADATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22DU010

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

T1 Esbossada del Passeig

C#*D#*E#*F#2 Nord 4,000 8,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Sud 4,000 8,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Euro
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m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G219U030

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

1 Democió vorera existent conexió Pont

C#*D#*E#*F#2 Nord 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Sud 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora3 G222U200

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

C#*D#*E#*F#2 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESTREPSTITOL 3 02
ESTREP NORDTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G3G5U250

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

C#*D#*E#*F#2 21,000 8,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G222U103

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

T1 Excavació

C#*D#*E#*F#2 14,000 9,000 4,000 504,000

TOTAL AMIDAMENT 504,000

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U022

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

T1 Reblert interior

C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:16/02/11 3Data:

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U020

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

T1 Reblert lateral

C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col�locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

5 G3J2U050

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

1 Escullera en la zona propera a la
construcció de l'esterp

C#*D#*E#*F#2 15,000 1,000 5,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G214U020

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

C#*D#*E#*F#2 21,000 8,000 1,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg, procedent d'aportació, amb col�locació de la pedra
del parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

7 G3J5U101

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

C#*D#*E#*F#2 Mur d'escollera entre estresp i mur
actual

9,000 1,000 1,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESTREPSTITOL 3 02
ESTREP SUDTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G3G5U250

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

C#*D#*E#*F#2 21,000 8,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

Euro
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m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

2 G222U103

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

T1 Excavació terreny amb estrep vell

C#*D#*E#*F#2 14,000 9,000 4,000 504,000

TOTAL AMIDAMENT 504,000

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U022

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

T1 Reblert interior

C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U020

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

T1 Reblert lateral

C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col�locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

5 G3J2U050

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

1 Rebliment Escullera Zona propera
construcció

C#*D#*E#*F#2 15,000 1,000 5,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G214U020

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

C#*D#*E#*F#2 21,000 8,000 1,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg, procedent d'aportació, amb col�locació de la pedra
del parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

7 G3J5U101

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

C#*D#*E#*F#2 Mur escollera entre estrep i mur actual 9,000 1,000 1,000 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Euro
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PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
FORMACIÓ EXPLANADA CREUAMENTS CARRERSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G219U040

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

1 Demolico paviment bituminos carrers

C#*D#*E#*F#2 350,000 350,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U112

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

T1 Excavació Part Carrers Preparació nou
Asfaltat.

C#*D#*E#*F#2 350,000 0,200 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3 G226U020

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

T1 Volums de terraplenat

C#*D#*E#*F#2 350,000 0,050 17,500

TOTAL AMIDAMENT 17,500

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

4 G227U110

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

T1 Selecciónat

C#*D#*E#*F#2 350,000 0,050 17,500

TOTAL AMIDAMENT 17,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 03
DESVIAMENT DE SERVEISTITOL 3 01
TELEFÒNICATITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmontatge pal de fusta i retirada a magatzem, companya o avocador1 G21M0000

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

Euro
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T1 Pals de fusta a eliminar

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

T3 Pals de fusta a eliminar

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

T5 Pals de fusta a eliminar

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

T7 Pals de fusta a eliminar

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó 2 GGF10000

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

T1 Pal formigó nou

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

T3 Pal formigó nou

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000

T5 Pal formigó nou

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

T7 Pal formigó nou

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a micròfons, instal�lat, provat i connectat3 GP540015

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

T1 Longitud cable total

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

T3 Longitud cable total

C#*D#*E#*F#4 40,000 40,000

T5 Longitud cable total

C#*D#*E#*F#6 40,000 40,000

T7 Longitud cable total

C#*D#*E#*F#8 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 03
DESVIAMENT DE SERVEISTITOL 3 01
ELECTRICITATTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G21H0002

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 03
SENYALITZACIÓ DE L'OBRATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o
col�locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris per a la realització de les operacions
projectades segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra  

1 GBB1U950

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

T1 Senyalització a cada costat

C#*D#*E#*F#2 Necessaria en 2 carrers 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTREPSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-5, d'extracció amb entubació perduda, incloent construcció de pou guia,
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col�locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G3E5U040

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

C#*D#*E#*F#2 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G3EZU065

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

C#*D#*E#*F#2 0,650 0,500 16,000 5,200

TOTAL AMIDAMENT 5,200

m2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

3 G3Z1U020

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

T1 Encepat

C#*D#*E#*F#2 104,000 104,000

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

Euro
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kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat4 G4B0U020

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

T1 Estrep 1

C#*D#*E#*F#2 encepat 9.000,000 9.000,000

C#*D#*E#*F#3 pilots 3.500,000 3.500,000

T4 Estrep 2

C#*D#*E#*F#5 encepat 9.000,000 9.000,000

C#*D#*E#*F#6 pilots 3.500,000 3.500,000

TOTAL AMIDAMENT 25.000,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist5 G4D0U010

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

T1 Estrep 1

C#*D#*E#*F#2 174,000 174,000

T3 Estrep 2

C#*D#*E#*F#4 174,000 174,000

TOTAL AMIDAMENT 348,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist6 G4D0U015

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

T1 Estrep 1

C#*D#*E#*F#2 124,000 124,000

T3 Estrep 2

C#*D#*E#*F#4 124,000 124,000

TOTAL AMIDAMENT 248,000

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat7 G450U050

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

T1 Estrep 1

C#*D#*E#*F#2 70,150 70,150

T3 Estrep 2

C#*D#*E#*F#4 70,150 70,150

TOTAL AMIDAMENT 140,300

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat8 G450U060

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

C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 102,000 102,000

C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 102,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 204,000

Euro
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dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col�locat9 G4ZBU026

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

T1 Estrep 1

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000 1,000 4,000 36,000

T3 Estrep 2

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

TOTAL AMIDAMENT 72,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
TAULELLCAPÍTOL 05
BIGA ARTESATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm
d'ample superior, totalment col�locada

1 G4L1U214

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

T1 Biga aproximada a la Biga del Projecte

C#*D#*E#*F#2 26,000 2,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
TAULELLCAPÍTOL 05
PRE LLOSATITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl�lic autoportant, inclòs col�locació

1 G4D8U032

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

T1 Prellosa

C#*D#*E#*F#2 26,000 12,000 312,000

TOTAL AMIDAMENT 312,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

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

T1 Cosit

C#*D#*E#*F#2 2.500,000 2.500,000

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
TAULELLCAPÍTOL 05
LLOSATITOL 3 06

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat1 G4B0U020

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

T1 Armat

C#*D#*E#*F#2 18.300,000 18.300,000

TOTAL AMIDAMENT 18.300,000

m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat2 G450U080

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

T1 Llosa

C#*D#*E#*F#2 26,000 12,000 312,000

TOTAL AMIDAMENT 312,000

m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col�locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

3 G4Z7U014

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

T1 Juntes de dilatació

C#*D#*E#*F#2 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 06
PONTTITOL 3 01
ESTREPTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

1 GD5AU016

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

T1 Tubs drenatge

C#*D#*E#*F#2 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica2 G781U010

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

T1 Estrep 1

C#*D#*E#*F#2 12,000 7,500 90,000

C#*D#*E#*F#3 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 7,500 2,000 45,000

Euro
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C#*D#*E#*F#5 3,000 1,000 2,000 6,000

T6 Estrep 2

C#*D#*E#*F#7 12,000 7,500 90,000

C#*D#*E#*F#8 12,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#9 3,000 7,500 22,500

C#*D#*E#*F#10 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 280,500

m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical 

3 GD5Z0001

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

C#*D#*E#*F#1 280,500 280,500

TOTAL AMIDAMENT 280,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 06
PONTTITOL 3 01
TAULELLTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

1 GD5AU011

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica2 G781U010

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 06
CARRERSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col�locació

1 GD5AU016

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

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 15,000 2,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07

Euro
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PAVIMENTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U520

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

C#*D#*E#*F#2 Pont 7,000 26,000 0,060 1,300 14,196

C#*D#*E#*F#3 Zona Nord 7,000 16,000 0,060 1,300 8,736

C#*D#*E#*F#4 Zona Sud 7,000 16,000 0,060 1,300 8,736

TOTAL AMIDAMENT 31,668

t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U620

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

C#*D#*E#*F#2 Pont 7,000 26,000 0,060 1,300 14,196

C#*D#*E#*F#3 Zona Nord 7,000 16,000 0,060 1,300 8,736

C#*D#*E#*F#4 Zona Sud 7,000 16,000 0,060 1,300 8,736

TOTAL AMIDAMENT 31,668

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120

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

C#*D#*E#*F#2 Pont 7,000 26,000 0,060 1,300 14,196

C#*D#*E#*F#3 Zona Nord 7,000 16,000 0,060 1,300 8,736

C#*D#*E#*F#4 Zona sud 7,000 16,000 0,060 1,300 8,736

TOTAL AMIDAMENT 31,668

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

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

T1 Betún asfàltic

(C#*D#)/E#2 31,668 3,000 15,000 6,334

TOTAL AMIDAMENT 6,334

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI5 G9J1U010

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

T1 Reg imprimació

C#*D#*E#*F#2 7,000 26,000 182,000

C#*D#*E#*F#3 7,000 16,000 112,000

C#*D#*E#*F#4 7,000 16,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 406,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-16 G9J1U020

Euro



Reconstrucció Pont de Colom

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:16/02/11 13Data:

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

C#*D#*E#*F#2 7,000 26,000 182,000

C#*D#*E#*F#3 7,000 16,000 112,000

C#*D#*E#*F#4 7,000 16,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 406,000

m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó7 G9J2U010

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

T1 Reg de cura

C#*D#*E#*F#2 7,000 26,000 182,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
ACERESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, rebliment amb formigó.1 GDG3U006

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

T1 Alleugeriments

C#*D#*E#*F#2 26,000 2,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

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

T1 Conexions imposta

C#*D#*E#*F#2 204,000 204,000

T3 Voral

C#*D#*E#*F#4 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 384,000

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat3 G450U050

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

T1 Formigó vorera

C#*D#*E#*F#2 28,080 28,080

TOTAL AMIDAMENT 28,080

m2 Paviment de Fusta. Inclosa col�locació i transport4 G9E1U020

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

T1 Pannot vorera

Euro
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C#*D#*E#*F#2 26,000 1,800 2,000 93,600

TOTAL AMIDAMENT 93,600

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
BARANESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix,
en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de
secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i
captafars, totalment col�locada segons detalls plànols

1 GB12U102

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

T1 Barana metàli�lica

C#*D#*E#*F#2 26,000 2,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

u Extrem de barana metàl�lica tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs colces d'unió de
tubulars i elements de fixació, totalment col�locat segons detalls plànols

2 GB12U108

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
BARRERESTITOL 3 04
PONTTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm de diàmetre i 10 mm de gruix. 1 GB2C0003

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

T1 Barrera tipus línia

C#*D#*E#*F#2 26,000 2,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
BARRERESTITOL 3 04
PASSEIGTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm de diàmetre i 10 mm de gruix. 1 GB2C0003

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

1 Barrera Sobre Mur

Euro
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C#*D#*E#*F#2 3,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBA1U210

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

T1 Línia voral dret

C#*D#*E#*F#2 26,000 26,000

T3 Línia voral esquerra

C#*D#*E#*F#4 26,000 26,000

T5 Línia contínua carril

C#*D#*E#*F#6 26,000 26,000

T7 Línia carrers continus al pont

C#*D#*E#*F#8 10,000 12,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 198,000

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

2 GBA1U250

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

T1 Marca vial STOP

C#*D#*E#*F#2 5,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

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

3 GBA31001

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

T1 Pintat senyal STOP

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓTITOL 3 05
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació (HM-20) i col�locació

1 GBBZ0000

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

T1 Suport rectangular STOP

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Senyalització de forma octogonal colocat2 GBB10000

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

T1 Senyal STOP

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓ I ACABATSCAPÍTOL 07
IMPOSTATITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm per a protecció d'estructures incloent perns.1 G8N20001

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

T1 llargària del pont

C#*D#*E#*F#2 26,000 2,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Euro
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 €45,86m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 1

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €5,38m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €3,33mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 4

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €55,56uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €41,22uG21M0000 Desmontatge pal de fusta i retirada a magatzem, companya o avocadorP- 6
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €2,63m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €7,26m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €47,91m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

P- 9

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €4,91m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €6,67m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €3,19m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 12

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €6,43m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 13

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €0,18m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 14

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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 €245,61mG3E5U040 Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-5, d'extracció amb entubació perduda, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15

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

 €61,96mG3EZU065 Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 16

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €392,02m2G3G5U250 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació
en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 17

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €31,23m3G3J2U050 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col�locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 18

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €67,59m3G3J5U101 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg, procedent d'aportació, amb
col�locació de la pedra del parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

P- 19

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €8,46m2G3Z1U020 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

P- 20

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €84,05m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 21
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €87,32m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 22
(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €97,05m3G450U080 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 23
(NORANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €1,12kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 24
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €28,93m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 25
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €33,48m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 26
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €51,73m2G4D8U032 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl�lic autoportant, inclòs col�locació

P- 27

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €1.084,56mG4L1U214 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 170
cm de base i 285 cm d'ample superior, totalment col�locada

P- 28

(MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €301,40mG4Z7U014 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir
moviments de 100 mm com a màxim, col�locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa

P- 29

(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €27,49dm3G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col�locat

P- 30

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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 €2,05m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 31

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €117,34mG8N20001 Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm per a protecció d'estructures incloent
perns.

P- 32

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €26,73m2G9E1U020 Paviment de Fusta. Inclosa col�locació i transportP- 33
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €27,41tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 34

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €28,30tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 35

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €28,27tG9H1U620 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 36

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €257,70tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 37
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €0,42m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 38
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €0,26m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 39
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €0,85m2G9J2U010 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóP- 40
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €175,31mGB12U102 Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants cada 2 m de ànima de
xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de 60
mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars, totalment col�locada
segons detalls plànols

P- 41

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €68,27uGB12U108 Extrem de barana metàl�lica tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs colces d'unió de tubulars i elements de fixació, totalment col�locat segons detalls plànols

P- 42

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €83,39mGB2C0003 Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm de diàmetre i 10 mm de gruix. P- 43
(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €0,58mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 44

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,76mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 45

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €10,43m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 46

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €72,20uGBB10000 Senyalització de forma octogonal colocatP- 47
(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
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 €694,18uGBB1U950 Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un carril, en qualsevol tipus de
calçada, per a retirada i/o col�locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent
senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de seguretat i tots els
materials i elements necessaris per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra  

P- 48

(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €52,89uGBBZ0000 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació (HM-20) i col�locació

P- 49

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €4,86mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 50

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €8,58mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 51

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €17,93m2GD5Z0001 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical 

P- 52

(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €26,05mGDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
rebliment amb formigó.

P- 53

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €661,73uGGF10000 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb
dau de formigó 

P- 54

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €6,28mGP540015 Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a micròfons, instal�lat,
provat i connectat

P- 55

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €45,86

Altres conceptes 45,86 €

m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €5,38

Altres conceptes 5,38 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3  €4,16

Altres conceptes 4,16 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 4  €3,33

Altres conceptes 3,33 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €55,56

Altres conceptes 55,56 €

uG21M0000 Desmontatge pal de fusta i retirada a magatzem, companya o avocadorP- 6  €41,22

Altres conceptes 41,22 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 7  €2,63

Altres conceptes 2,63 €

m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 8  €7,26

Altres conceptes 7,26 €

m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

P- 9  €47,91

Altres conceptes 47,91 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 10  €4,91

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,52800

Altres conceptes 1,34 €

m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

P- 11  €6,67

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,04000

Altres conceptes 1,58 €
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m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12  €3,19

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,44400

Altres conceptes 2,70 €

m3G228U022 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 13  €6,43

B0111000 Aigua  €0,04550
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,52800

Altres conceptes 2,86 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14  €0,18

Altres conceptes 0,18 €

mG3E5U040 Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-5, d'extracció amb entubació
perduda, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col�locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15  €245,61

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €26,08678

B3Z5U001 Tub metàl�lic perdut per a entubació de pilons  €161,37600
B3Z5U002 Amortització de tub metàl�lic per a formigonat de pilons  €0,45000

Altres conceptes 57,70 €

mG3EZU065 Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 16  €61,96

Altres conceptes 61,96 €

m2G3G5U250 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 17  €392,02

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €77,85060

B0D31000 Llata de fusta de pi  €1,02380
B3Z51000 Llot tixotròpic  €2,53000
B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles  €0,91890
B3Z5U005 Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de pantalles  €0,30628

Altres conceptes 309,39 €

m3G3J2U050 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col�locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 18  €31,23

B0441400 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a
l'obra

 €20,18000

Altres conceptes 11,05 €
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m3G3J5U101 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg,
procedent d'aportació, amb col�locació de la pedra del parament vist a ma
per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

P- 19  €67,59

B0441000 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra  €15,94000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €20,92300

Altres conceptes 30,73 €

m2G3Z1U020 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat

P- 20  €8,46

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

 €6,59820

Altres conceptes 1,86 €

m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 21  €84,05

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €71,70450

Altres conceptes 12,35 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 22  €87,32

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €71,70450

Altres conceptes 15,62 €

m3G450U080 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 23  €97,05

B060U460 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €79,08600

Altres conceptes 17,96 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col�locat

P- 24  €1,12

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,00970
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100

Altres conceptes 0,46 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 25  €28,93

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,17000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,54090
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,24000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,48000

Altres conceptes 25,36 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 26  €33,48

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,17000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,54090
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,65000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,48000

Altres conceptes 27,50 €

m2G4D8U032 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50
m, de lloses prefabricades amb entramat metàl�lic autoportant, inclòs
col�locació

P- 27  €51,73

B0DAU012 Lloseta prefabricada amb entramat metàl�lic autoportant, per a encofrat
perdut de ponts amb voladius fins a 2,50 m

 €42,98000
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Altres conceptes 8,75 €

mG4L1U214 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de
130 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm d'ample superior, totalment
col�locada

P- 28  €1.084,56

B4PAU914 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 130 cm de cantell,
170 cm de base i 285 cm d'ample superior, inclòs transport a l'obra

 €945,07000

Altres conceptes 139,49 €

mG4Z7U014 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col�locat amb
adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

P- 29  €301,40

B7J1U214 Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i
làmines d'acer embegudes, per a un recorregut de 100 mm, inclòs perns
d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

 €174,80400

Altres conceptes 126,60 €

dm3G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col�locat

P- 30  €27,49

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges  €1,04250
B4PZU020 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats  €19,45000

Altres conceptes 7,00 €

m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 31  €2,05

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,46800
Altres conceptes 1,58 €

mG8N20001 Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm per a protecció
d'estructures incloent perns.

P- 32  €117,34

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €1,81925
B4PM0000 Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm per a protecció

d'estructures, incloent perns.
 €82,00000

Altres conceptes 33,52 €

m2G9E1U020 Paviment de Fusta. Inclosa col�locació i transportP- 33  €26,73

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,97800

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,25330
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €4,74600

Altres conceptes 13,75 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 34  €27,41

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,13000

Altres conceptes 7,28 €

tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 35  €28,30

B9H1U520 Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,98000

Altres conceptes 7,32 €

tG9H1U620 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 36  €28,27

B9H1U620 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €20,95000

Altres conceptes 7,32 €
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tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 37  €257,70

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €245,43000
Altres conceptes 12,27 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 38  €0,42

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,31200
Altres conceptes 0,11 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 39  €0,26

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,12000
Altres conceptes 0,14 €

m2G9J2U010 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóP- 40  €0,85

B08A1020 Producte filmogen per a formigó  €0,69600
Altres conceptes 0,15 €

mGB12U102 Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants
cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos tubs travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de
gruix i un perfil de secció doble ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge, elements de fixació i captafars,
totalment col�locada segons detalls plànols

P- 41  €175,31

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €1,96020

BB12UC10 Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent muntants
amb ànima cada 2 m de xapa de 6 mm de gruix, en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos (2) tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

 €129,15000

BBM2AAU0 Tanca d'acer galvanitzat, de secció doble ona, per a barreres de seguretat  €15,30000
BBMZU405 Part proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i captafars

reflectors, per a barreres de seguretat
 €2,81000

Altres conceptes 26,09 €

uGB12U108 Extrem de barana metàl�lica tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs colces d'unió de tubulars i elements de fixació,
totalment col�locat segons detalls plànols

P- 42  €68,27

BB12UC15 Extrem de barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, tots els elements galvanitzats
en calent, inclòs elements de fixació

 €57,78000

Altres conceptes 10,49 €

mGB2C0003 Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm de diàmetre i 10
mm de gruix. 

P- 43  €83,39

B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,81840
B44ZU041 Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a

taller i galvanitzat en calent
 €26,33750

BB122222 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 160mm i espesor 10
mm, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

 €35,72040

Altres conceptes 20,51 €

mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 44  €0,58

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,22120
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03840

Altres conceptes 0,32 €

mGBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 45  €1,76
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B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,88480
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,15360

Altres conceptes 0,72 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 46  €10,43

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €1,42200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,30720

Altres conceptes 8,70 €

uGBB10000 Senyalització de forma octogonal colocatP- 47  €72,20

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €55,88000

Altres conceptes 16,32 €

uGBB1U950 Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un carril, en
qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o col�locació de plaques, panells,
adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells direccionals, cons i fites
reflectants d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements
necessaris per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació
de la Direcció de l'Obra  

P- 48  €694,18

BBMZU901 Part proporcional de senyals, panells direccionals, cons i fites d'abalisament,
barreres i tots els materials necessaris per a senyalització completa de
restricció de pas

 €77,60000

Altres conceptes 616,58 €

uGBBZ0000 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació (HM-20) i
col�locació

P- 49  €52,89

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

 €7,54080

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €25,60000
Altres conceptes 19,75 €

mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 50  €4,86

BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €3,49170

Altres conceptes 1,37 €

mGD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col�locació

P- 51  €8,58

BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €6,44780

Altres conceptes 2,13 €

m2GD5Z0001 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2,
fixada mecànicament sobre parament vertical 

P- 52  €17,93

B0A60000 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,30000
B7740000 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de

polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250
kN/m2

 €14,55300

Altres conceptes 3,08 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

mGDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, rebliment amb formigó.

P- 53  €26,05

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €16,14060

BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

 €3,57000

Altres conceptes 6,34 €

uGGF10000 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a
cable trenat i muntat amb dau de formigó 

P- 54  €661,73

BGF10000 Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta de 6,3
KN, per a cable trenat

 €284,99000

BGW40000 Part proporcional d'accesoris per a pals de formigó armat  €64,88000
D0110000 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum de 1:3:6, amb ciment

pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària máxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

 €111,94838

Altres conceptes 199,91 €

mGP540015 Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a
micròfons, instal�lat, provat i connectat

P- 55  €6,28

BP543601 Cable 10x0,5 mm2 apantallat amb malla de coure al 80% amb petit material  €3,77000
BP5ZU001 Material auxiliar per a cables  €0,70620

Altres conceptes 1,80 €



Reconstrucció Pont de Colom

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:16/02/11 1Data:

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DEMOLICIÓ PONT VELL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

75,0004,16 312,00

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

6,0003,33 19,98

3 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

312,50045,86 14.331,25

CAPÍTOLTOTAL 01.01 14.663,23

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 DESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 14)

64,0000,18 11,52

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

40,0005,38 215,20

3 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 9)

40,00047,91 1.916,40

TITOL 3TOTAL 01.02.01 2.143,12

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 ESTREPS02

TITOL 4 ESTREP NORD01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3G5U250 m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny
amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels
productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 17)

168,000392,02 65.859,36

2 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
8)

504,0007,26 3.659,04

3 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 13)

200,0006,43 1.286,00

4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació

200,0003,19 638,00

Euro
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segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

5 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col�locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 18)

75,00031,23 2.342,25

6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

168,00045,86 7.704,48

7 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150
kg, procedent d'aportació, amb col�locació de la pedra del
parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment
de buits amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 19)

18,00067,59 1.216,62

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 82.705,75

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 ESTREPS02

TITOL 4 ESTREP SUD02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3G5U250 m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-25 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny
amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels
productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 17)

168,000392,02 65.859,36

2 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
8)

504,0007,26 3.659,04

3 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 13)

200,0006,43 1.286,00

4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

200,0003,19 638,00

5 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col�locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 18)

75,00031,23 2.342,25

6 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

168,00045,86 7.704,48

7 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150
kg, procedent d'aportació, amb col�locació de la pedra del
parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment
de buits amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 19)

18,00067,59 1.216,62

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 82.705,75

Euro
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

TITOL 3 FORMACIÓ EXPLANADA CREUAMENTS CARRERS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

350,0004,16 1.456,00

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

70,0002,63 184,10

3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 10)

17,5004,91 85,93

4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

17,5006,67 116,73

TITOL 3TOTAL 01.02.06 1.842,76

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS03

TITOL 3 DESVIAMENT DE SERVEIS01

TITOL 4 TELEFÒNICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21M0000 u Desmontatge pal de fusta i retirada a magatzem, companya o
avocador (P - 6)

4,00041,22 164,88

2 GGF10000 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en
punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó  (P - 54)

8,000661,73 5.293,84

3 GP540015 m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure
al 80% per a micròfons, instal�lat, provat i connectat (P - 55)

160,0006,28 1.004,80

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 6.463,52

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS03

TITOL 3 DESVIAMENT DE SERVEIS01

TITOL 4 ELECTRICITAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1,00055,56 55,56

TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 55,56

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS03

TITOL 3 SENYALITZACIÓ DE L'OBRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 GBB1U950 u Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un
carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o col�locació
de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals,
panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament,
barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris
per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i
l'aprovació de la Direcció de l'Obra   (P - 48)

5,000694,18 3.470,90

TITOL 3TOTAL 01.03.02 3.470,90

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTREPS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3E5U040 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-5, d'extracció amb
entubació perduda, incloent construcció de pou guia, excavació
amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25,
col�locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

16,000245,61 3.929,76

2 G3EZU065 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

5,20061,96 322,19

3 G3Z1U020 m2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat (P -
20)

104,0008,46 879,84

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 24)

25.000,0001,12 28.000,00

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 25) 348,00028,93 10.067,64

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 26) 248,00033,48 8.303,04

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 21)

140,30084,05 11.792,22

8 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 22)

204,00087,32 17.813,28

9 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col�locat (P -
30)

72,00027,49 1.979,28

CAPÍTOLTOTAL 01.04 83.087,25

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TAULELL05

TITOL 3 BIGA ARTESA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4L1U214 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus
artesa, de 130 cm de cantell, 170 cm de base i 285 cm d'ample
superior, totalment col�locada (P - 28)

52,0001.084,56 56.397,12

TITOL 3TOTAL 01.05.03 56.397,12

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TAULELL05

Euro



Reconstrucció Pont de Colom

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:16/02/11 5Data:

TITOL 3 PRE LLOSA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de
taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl�lic autoportant, inclòs col�locació (P - 27)

312,00051,73 16.139,76

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 24)

2.500,0001,12 2.800,00

TITOL 3TOTAL 01.05.05 18.939,76

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TAULELL05

TITOL 3 LLOSA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 24)

18.300,0001,12 20.496,00

2 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 23)

312,00097,05 30.279,60

3 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a
màxim, col�locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa (P - 29)

24,000301,40 7.233,60

TITOL 3TOTAL 01.05.06 58.009,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DRENATGE06

TITOL 3 PONT01

TITOL 4 ESTREP01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 51)

24,0008,58 205,92

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

280,5002,05 575,03

3 GD5Z0001 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical  (P - 52)

280,50017,93 5.029,37

TITOL 4TOTAL 01.06.01.01 5.810,32

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DRENATGE06

TITOL 3 PONT01

TITOL 4 TAULELL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 50)

30,0004,86 145,80

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

6,0002,05 12,30

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.06.01.02 158,10

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DRENATGE06

TITOL 3 CARRERS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col�locació (P - 51)

30,0008,58 257,40

TITOL 3TOTAL 01.06.02 257,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 PAVIMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent D-20, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 35)

31,66828,30 896,20

2 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 36)

31,66828,27 895,25

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)

31,66827,41 868,02

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 37) 6,334257,70 1.632,27

5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 38) 406,0000,42 170,52

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 39) 406,0000,26 105,56

7 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó (P - 40) 182,0000,85 154,70

TITOL 3TOTAL 01.07.01 4.722,52

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 ACERES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, rebliment amb formigó. (P - 53)

52,00026,05 1.354,60

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 24)

384,0001,12 430,08

3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 21)

28,08084,05 2.360,12

4 G9E1U020 m2 Paviment de Fusta. Inclosa col�locació i transport (P - 33) 93,60026,73 2.501,93

TITOL 3TOTAL 01.07.02 6.646,73

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 BARANES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB12U102 m Barana metàl�lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària, incloent 52,000175,31 9.116,12

Euro
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muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm de gruix, en
forma de J invertida de cares corbes, amb dos tubs travessers de
60 mm de diàmetre de 3 mm de gruix i un perfil de secció doble
ona, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge, elements de fixació i captafars, totalment col�locada
segons detalls plànols (P - 41)

2 GB12U108 u Extrem de barana metàl�lica tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs colces d'unió de tubulars i
elements de fixació, totalment col�locat segons detalls plànols (P
- 42)

4,00068,27 273,08

TITOL 3TOTAL 01.07.03 9.389,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 BARRERES04

TITOL 4 PONT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2C0003 m Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm de
diàmetre i 10 mm de gruix.  (P - 43)

52,00083,39 4.336,28

TITOL 4TOTAL 01.07.04.01 4.336,28

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 BARRERES04

TITOL 4 PASSEIG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2C0003 m Barrera tipus linea d'acer galvanitzat en calent de 160 mm de
diàmetre i 10 mm de gruix.  (P - 43)

12,00083,39 1.000,68

TITOL 4TOTAL 01.07.04.02 1.000,68

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 SENYALITZACIÓ05

TITOL 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 44)

198,0000,58 114,84

2 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 45)

10,0001,76 17,60

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 46)

8,00010,43 83,44

TITOL 4TOTAL 01.07.05.01 215,88

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

Euro
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TITOL 3 SENYALITZACIÓ05

TITOL 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBZ0000 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació (HM-20) i col�locació (P - 49)

3,00052,89 158,67

2 GBB10000 u Senyalització de forma octogonal colocat (P - 47) 3,00072,20 216,60

TITOL 4TOTAL 01.07.05.02 375,27

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ I ACABATS07

TITOL 3 IMPOSTA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G8N20001 m Imposta prefabricada de formigó armat HA-25 de 60 x 20 cm per
a protecció d'estructures incloent perns. (P - 32)

52,000117,34 6.101,68

TITOL 3TOTAL 01.07.06 6.101,68

Euro
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NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.02.02.01 Estrep Nord 82.705,75
Titol 4 01.02.02.02 Estrep Sud 82.705,75

01.02.02 EstrepsTitol 3 165.411,50

Titol 4 01.03.01.01 Telefònica 6.463,52
Titol 4 01.03.01.02 Electricitat 55,56

01.03.01 Desviament de ServeisTitol 3 6.519,08

Titol 4 01.06.01.01 Estrep 5.810,32
Titol 4 01.06.01.02 Taulell 158,10

01.06.01 PontTitol 3 5.968,42

Titol 4 01.07.04.01 Pont 4.336,28
Titol 4 01.07.04.02 Passeig 1.000,68

01.07.04 BarreresTitol 3 5.336,96

Titol 4 01.07.05.01 Señalización Horizontal 215,88
Titol 4 01.07.05.02 Señalización Vertical 375,27

01.07.05 SenyalitzacióTitol 3 591,15

183.827,11

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.02.01 Desbrossada 2.143,12
Titol 3 01.02.02 Estreps 165.411,50
Titol 3 01.02.06 Formació Explanada Creuaments Carrers 1.842,76

01.02 Moviment de TerresCapítol 169.397,38

Titol 3 01.03.01 Desviament de Serveis 6.519,08
Titol 3 01.03.02 Senyalització de l'Obra 3.470,90

01.03 Treballs PrevisCapítol 9.989,98

Titol 3 01.05.03 Biga Artesa 56.397,12
Titol 3 01.05.05 Pre llosa 18.939,76
Titol 3 01.05.06 Llosa 58.009,20

01.05 TaulellCapítol 133.346,08

Titol 3 01.06.01 Pont 5.968,42
Titol 3 01.06.02 Carrers 257,40

01.06 DrenatgeCapítol 6.225,82

Titol 3 01.07.01 Paviment 4.722,52
Titol 3 01.07.02 Aceres 6.646,73
Titol 3 01.07.03 Baranes 9.389,20
Titol 3 01.07.04 Barreres 5.336,96
Titol 3 01.07.05 Senyalització 591,15
Titol 3 01.07.06 Imposta 6.101,68

01.07 Pavimentació i AcabatsCapítol 32.788,24

351.747,50

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Demolició Pont Vell 14.663,23
Capítol 01.02 Moviment de Terres 169.397,38
Capítol 01.03 Treballs Previs 9.989,98
Capítol 01.04 Estreps 83.087,25
Capítol 01.05 Taulell 133.346,08
Capítol 01.06 Drenatge 6.225,82
Capítol 01.07 Pavimentació i Acabats 32.788,24

01 Pressupost  01Obra 449.497,98

Euro
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449.497,98

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01 449.497,98
449.497,98

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

449.497,98PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

26.969,886,00 % Benefici industiral SOBRE 449.497,98....................................................................................................................................

13,00 % Costos Generals SOBRE 449.497,98....................................................................................................................................58.434,74

Subtotal 534.902,60

18,00 % IVA SOBRE 534.902,60....................................................................................................................................96.282,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 631.185,07€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS TRENTA-UN MIL  CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS )
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