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AMIDAMENTS 

Capítol 01 Treballs preparatoris  
 

Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-1 G2144301 m3 
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjan s mecànics i 
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió , tra nsport a una 
distància d'entre 5 i 10 km, i cànon d'abocament  1574 

   Pas vianant soterrat soterrat   

   Alçada mur m 3 

   
Amplada llosa m 2,5 

   Gruix elements m 0,25 

   
Llargada m 52,75 

   Subtotal m3 145 

   Murs d'acces pas soterrat 
  

   
Longitud m 21,85 

   Gruix m 0,25 

   
Nombre - 4 

   Alçada mitjana m 2 

   
Subtotal m3 44 

   Edificis Centre d'examen de conduir m3  

   Subtotal m3 1077 

   
Courtepaille m3 308 

      

PA-2 G2142301 m3 
Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics  i càrrega 
manual i mecànica de runa sobre camió, transport i cànon 
d'abocament  178,4 

   
Edifici Courtapaille m3 92 

   Centre d'examen m3 86,4 

      

PA-3 G21R11A5 u 

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçàr ia, arrencant la 
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre c amió grua amb 
pinça, i transport de la mateixa a planta de compos tatge (no mes 
lluny de 20 km) 

 65 

      

PA-4 G2194XL5 m² 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins  a 20 cm de 
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora a mb martell 
trencador i càrrega sobre camió, transport i cànon d'abocament  16805,5 

   
Carretera militar 

  

   Longitud m 138,5 

   
Amplada m 7 

   
Subtotal m² 969,5 

   A86   

   
Longitud m 150 

   Amplada m 41,9 

   
Subtotal m² 6285 

   Avinguda de l'Europe m² 4930 

      

   
Centre d'examen m² 4466 

   Parking militar m² 155 
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Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-5 G2193A06 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mit jans mecànics i 
càrrega sobre camió, transport i cànon d'abocament  930 

      

PA-6 G21D1431 m 
Demolició de claveguera de diàmetre 150 cm, de form igó 
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mi tjans 
mecànics i càrrega sobre camió  200 

      

PA-7 G21D1301 m 
Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetr e o fins a 
60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecà nics i 
càrrega sobre camió  765 

      

PA-8 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó , amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  1250 

      

PA-9 G21B1501 m 
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demo lició 
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m , amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió, transport i canon d e descarrega  1967 

   Terraplè central   1600 

   Accès des de l'A86   367 

      

PA-10 G21B4001 u 
Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertica l de trànsit 
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demo lició de 
fonamentacions  23 

 

 

Capítol 02 Excavacions i moviments de terra  
 

Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-11 G22D3011 m² Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió  10030 

   Zona Sud m² 9000 

   Zona Nord m² 1030 

      

PA-12 G2211101 m3 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb  mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió, transport a instal· lació autoritzada 
i cànon d'abocament  64368 

   Accès Sud  30918 

   Pas soterrat  14674 

   Accès Nord  18776,45 

PA-13 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb  mitjans 
mecànics i càrrega sobre dúmper per transport dins l'obra  7328,4 

      

PA-14 G2243011 m² Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics  i 
compactació del 95 % PM  14518 

   Accès Sud 
 

4866 

   Pas Soterrat 
 

4288 

   Accès Nord 
 

5364 
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Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-15 G2211101 m3 

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95  % PM, 
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb nec essitat 
d'humectació 

 10219,6 

   Excavacio pas soterrat m3 14674 

   Volum pas soterrat m3 4454,4 

      

PA-16 G2261211  m3 

Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en t ongades de 50 
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, 
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb nec essitat 
d'humectació  

 7328,4 

PA-17 G22D3011 m3 Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obten ció de S-EST2, 
amb calç aèria CL 90   4702 

   Zona Sud   

   Superficie d'esplanada m² 4437 

   Gruix de tractament m 0,5 

   Subtotal m3 2219 

   Zona Nord   

   Superficie d'esplanada m² 4967 

   Gruix de tractament m 0,5 

   Subtotal m3 2484 

PA-18 G9251125 m3 
Subbase de sòl -ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM 
II/B-L 32,5 N i calç aèria CL 90, col·locada amb es tenedora i 
piconatge del material al 98% del PM  7469 

   
Zona Sud   

   
Superficie calçada m² 6232 

   
Gruix de tractament m 0,5 

   
Subtotal m3 3116 

   
Zona Nord   

   
Superficie calçada m² 4306 

   Gruix de tractament m 0,5 

   Subtotal m3 2153 

   
Autopista A86   

   Superficie calçada m² 6285 

   Gruix de tractament m 0,35 

   Subtotal m3 2200 

      

PA-19 G93AD120 t 

Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base 
B50/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria grossa per a capa base i granulat gra nític, estesa i 
compactada 

 9911,5 

   Zona Sud 
  

   Superfície calçada m2 6232 

   Gruix capa GB3 m 0,16 

   Volum 
 

997 

   Pes específic ≈ 2,65 t/m3 
 

2642,4 

   Zona Nord   

   Superfície calçada m2 4967 

   Gruix capa GB3 M 0,16 

   Volum 
 

795 

   Pes específic ≈ 2,65 t/m t 2106,0 

   Autopista A86   

   Llargada m 150 

   Longitud tram m 41,9 
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   Gruix capa GB3 m 0,31 

   Volum m3 1948,35 

   Pes (Υ = 2,65 t/m3) t 5163,1 

      

PA-20 G9H3P251 m2 
Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B 50/70 (PA-
12) per a capa de rodadura, amb betum asfàltic de p enetració i 
granulat granític, per a una capa de trànsit de 4 c m de gruix  17878,4 

      

   Zona Sud m2 6232 

   Zona Nord m2 4967 

   Autopista A86 m2 6285 

   Pas Soterrat 
  

   Amplada m 6,8 

   Llargada m 58 

   Subtotal m2 394,4 

      

PA-21 G9H11A32 t 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent ti pus AC 22 
bin B35/50 D (D-20), amb betum asfàltic de penetrac ió, de 
granulometria densa per a capa intermèdia i granula t calcari, 
estesa i compactada 

 41,81 

      

   Zona Sud m2 6232 

   Zona Nord m2 4967 

   Autopista A86 m2 6285 

   Pas Soterrat m2 394,4 

   Gruix m 0,04 

   Volum m3 15,776 

   Pes t 41,81 

      

PA-22 G9J12N00 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica e specífica 
per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb un dosatge d e 1,5 kg/m²  26054 

      

   Carril A86 -> Rotonda Sud m² 6232 

   Calçada Sud m² 4967 

   Rodonda m² 963 

   Rotonda Sud -> A86 m² 938 

   Sud - Pas soterrat m² 682 

   Cruïlla Nord m² 3775 

   Cruïlla Nord -> A86 m² 2212 

   A86 m² 6285 

   N° capes 
 

1 

      

PA-23 G9J13S00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica d e ruptura 
ràpida, tipus ECR-2, dosat 1 kg/m²  78162 

      

   Esplanades 
  

   Superfici esplanades 
 

26054 

   N° capes/m² 
 

3 

      

PA-24 G9671E6D  m  
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monoca pa, 35x24 
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I d e 25 a 30 cm 
d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4   1669 

      

   Pas inferior  116 
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   Rampes d'accés sud  640 

   Rotond Sud  88 

   Cruïlla Nord  825 

      

PA-25 F9G2A74C m² 

Paviment de formigó HA -30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des d e camió, 
estesa i vibratge mecànic amb una alçada màxima de 25 cm, 
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars colorn roig 
pel carril bici 

 708 

   Amplada carril bici m 3 

   Longitud m 236 

      

PA-26 F9K3U102  m2  
Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de 
formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epox i i 1 kg de 
granulat de corindón   401,2 

      

   Amplada vorera m 1,7 

   Longitud m 236 
 

Capítol 04 Estructures  
 

Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-28 G3Z112P1 m2 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL -

150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxim a del granulat 
20 mm, abocat des de camió  783 

   
Pas inferior 

  

   Amplada m 13,5 

   Llargada m 58 

PA-29 E3CDC100  m2  Encofrat amb taulons de fusta p er a lloses de fonaments   72 

   Superfície encofrat =  Superficíe lateral externa   

   Perimetre llosa de fonamentació m 144 

   Alçada llosa m 0,5 

PA-30 E4D2FA16 m2 

Muntatge i desmuntatge d'una cara  d'encofrat amb bastidors 
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base 

rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària < = 6 m, per a 
formigó vist  

 679,18 

      

   Llargada mur lateral m 58,55 

   Alçada mur lateral m 5,8 

   N° de murs  2,0 

PA-31 E4D2FA06  m2  

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb ba stidors 
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base 

rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària < = 6 m, per a 
formigó no vist  

 679 

PA-32 K4DCBD02 m2 
Muntatge  i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a  una 
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat am b tauler fenòlic 

per a deixar el formigó vist   661,615 

   Distància entre els murs  m 11,3 

   Llargada llosa de cobertura m 58,55 
 

 

Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-33 E4B23000 kg Armadura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit 
elàstic >= 500 N/mm2  111345 

   Lineal armat llosa HA20 m 5855 

   Pes llosa fondacio HA20 (1 m HA20 = 2,466 kg) kg 14438 

   Lineal armat llosa fonamentacio HA25 m 6216,12 
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   Pes llosa fondacio HA25 (1 m HA25 = 3,854 kg) kg 23957 

   Lineal murs laterals HA32 m 4488 

   Pes murs HA32  (1 m HA35 = 6,313 kg) kg 28334 

   Lineal murs laterals HA20 m 8238,4 

   Pes murs HA20 kg 20315,9 

   
Lineal HA20 llosa de cobertura m 7509,42 

   
Pes llosa HA20 kg 18518,2 

   
Lineal HA25 llosa de cobertura m 1450,8 

   
Pes llosa HA25 kg 5591,4 

   
Lineal HA32 llosa de cobertura m 30,28 

   
Pes llosa HA32 kg 191,2 

PA-34 E4521AJ4 m3 Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bom ba   

      

   Alçada mur m 4,88 

   Gruix mur m 0,5 

   Secció mur/ml m 2,62 

PA-35 E45C1AJ4  m3  Formigó per a lloses, HA -30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bom ba   869 

   Distancia transversal lloses m 13,5 

   Distancia longitudinal m 58,55 

   Gruix llosa m 0,5/0,6 

PA-36 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb  producte filmògen  2142,93 

   Superficie llosa fonamentacio m2 790,425 

   Superficie murs laterals m² 281,04 

PA-37 G3GZKGDB m 

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçàri a, amb 
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i gr andària màxima 

del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de  pi i armat 
amb acer B400S 

 554,0 

   Mur pantalla 1  m 113 

   Mur pantalla 2 m 129,0 

   Mur pantalla 3 m 59 

   Mur pantalla 4 m 104 

   Mur pantalla 5 m 149 

PA-38 G3G528AK m2 

Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm d e gruix amb llot 
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-30/L/20/I IIb+Qb, amb 

additiu hidròfug/superplastificant, de consistència  líquida i 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/ m3 de 

ciment, amb l'equip de llots inclòs 

m 554,0 
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Capítol 05 Senyalització i sistemes de contenció  
 

Num Codi Unitat Descripció  Amidament 

PA-39 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm , amb pintura 
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina aut opropulsada  3542,96 

   Tram 1 m 754,66 

   Tram 2 m 253,22 

   Tram 3 m 424,68 

   Tram 4 m 1510,4 

   
A86 m m  600 

PA-40 FBA1A110 m 
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30  cm 1/1, amb 
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màq uina 
autopropulsada 

m  

   
Tram 1 

 
202 

   
A86 

 
1200 

PA-41 FBA6U150  m  
Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i an tilliscants, 
de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part pr oporcional de 
elements terminals i fixada al paviment  

0 0 

   
N° bandes previstes cruïlla Nord 7 7 

PA-42 FBA31110 m2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb p intura 
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'a ccionament 
manual 

0 0 

PA-43 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada m ecànicament  14 

PA-45 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensita t rectangular de 
95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànic ament  11 

PA-46 FBB21831 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensita t rectangular de 
45x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànic ament  22 

PA-47 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100 x50x3 mm, 
col·locat a terra formigonat  7 

PA-48 GB2A1001 m 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble 
ona amb característiques AASHO, per a barreres de s eguretat, 
col·locat sobre suport  1319,5 

   
Tram 1 m 48 

   
Tram 2 m 253,22 

   
Tram 3 m 400,68 

   Tram 4 m 317,6 

   A86 m 300 

PA-49 GB2B6332 u 
Suport de perfil, CPN -160 per a barreres de seguretat flexibles, 
entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors , col·locat 
formigonat  818 

   Tram 1 u 39 

   Tram 2 u 203 

   Tram 3 u 321 

   Tram 4 u 255 

PA-50 GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, t ipus New 
Jersey prefabricada, col·locada  0 

   Separacio calçada principl i vies de serveia  300 
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N° Codi unitat  Descripció Preu 

PA-1 G2144301 m3 
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega 

manual i mecànica de runa sobre camió , transport a una distància d'entre 5 i 
10 km, i cànon d'abocament 

60,59 € 

PA-2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió, transport i cànon d'abocament 31,63 € 

PA-3 G21R11A5 u 
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec 
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la 

mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) 
116,75 € 

PA-4 G2194XL5 m² 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més 

de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
sobre camió, transport i cànon d'abocament 

9,05 € 

PA-5 G2193A06 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió, transport i cànon d'abocament 1,73 € 

PA-6 G21D1431 m Demolició de claveguera de diàmetre 150 cm, de formigó vibropremsat amb 
solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

28,49 € 

PA-7 G21D1301 m 
Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de 

formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 5,47 € 

PA-8 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió 24,13 € 

PA-9 G21B1501 m 
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb 
base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió, transport i canon de descarrega 
13,55 € 

PA-10 G21B4001 u 
Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de 

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions 33,52 € 

PA-11 G22D3011 m² Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió 2,22 € 

PA-12 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió, transport a instal·lació autoritzada i cànon d'abocament 

6,73 € 

PA-13 G2211101 m3 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 

càrrega sobre dúmper per transport dins l'obra 19,82 € 

PA-14 G2243011 m² Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 
% PM 16,70 € 

PA-15 G2211101 m3 
Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de 
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori 

autopropulsat, i amb necessitat d'humectació 
14,47 € 

PA-16 G2261211  m3 
Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, 

com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació  

2,49 € 

PA-17 G22D3011 m3 Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb calç 
aèria CL 90  2,22 € 

PA-18 G9251125 m3 
Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 

N i calç aèria CL 90, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 
98% del PM 

6,73 € 

PA-19 G93AD120 t 
Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G 

(G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa 
base i granulat granític, estesa i compactada 

19,82 € 

 



Document 4. Pressupost  Quadre de preus n° 1 

Projecte de pas inferior per l'accès a un centre comercial  
sota la Autopista A86 a Vélizy (França)  3/8 

N° Codi unitat  Descripció Preu 

PA-20 G9H3P251 m2 
Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B50/70 (PA-12) per a 

capa de rodadura, amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a 
una capa de trànsit de 4 cm de gruix 

4,81 € 

PA-21 G9H11A32 t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B35/50 D 
(D-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa 

intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada 
54,22 € 

PA-22 G9J12N00 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg 
d'imprimació, tipus ECI, amb un dosatge de 1,5 kg/m² 

0,68 € 

PA-23 G9J13S00  t  
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus 

ECR-2, dosat 1 kg/m² 0,35 € 

PA-24 G9671E6D  m  
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x24 cm, 

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i 
rejuntada amb morter de ciment 1:4  

35,05 € 

PA-25 F9G2A74C m² 

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge 

mecànic amb una alçada màxima de 25 cm, remolinat mecànic afegint 4 
kg/m2 de pols de quars colorn roig pel carril bici 

31,28 € 

PA-26 F9K3U102  m2  
Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, 

amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón  37,94 € 

PA-27 F9G2A4B7 m3 

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa 
i vibratge manual,mb una alçada màxima de 25 cm remolinat manual afegint 

4 kg/m2 de pols de quars gris 

27,28 € 

PA-28 G3Z112P1 m2 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 

camió 
10,95 € 

PA-29 E3CDC100  m2  Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments  25,28 € 

PA-30 E4D2FA16 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics 

modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist 

32,41 € 

PA-31 E4D2FA06  m2  
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics 

modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist  

20,73 € 

PA-32 K4DCBD02 m2 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó 

vist 
81,22 € 

PA-33 E4B23000 kg Armadura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 
500 N/mm2 

1,40 € 

PA-34 E4521AJ4 m3 
Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima 

del granulat 20 mm, abocat amb bomba 107,10 € 

PA-35 E45C1AJ4  m3  Formigó per a lloses, HA-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba  99,48 € 

PA-36 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmògen 155,54 € 

PA-37 G3GZKGDB m 
Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-

25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S 

155,54 € 

 G3GZ1000  u  Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació  4.840,00 € 

PA-38 G3G528AK m2 

Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i 
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIIb+Qb, amb additiu 

hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs 

169,27 € 
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N° Codi unitat  Descripció Preu 

PA-39 FBA1E110 m 
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 1,60 € 

PA-40 FBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura 
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 1,48 € 

PA-41 FBA6U150  m  
Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de 
gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i 

fixada al paviment  
225,44 € 

PA-42 FBA31110 m2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual 8,99 € 

PA-43 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de 
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 84,75 € 

PA-44 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de 
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 

112,52 € 

PA-45 FBB21A61 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, 

per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 444,88 € 

PA-46 FBB21831 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x120 cm, 
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 169,97 € 

PA-47 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a 
terra formigonat 

34,55 € 

PA-48 GB2A1001 m 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport 22,71 € 

PA-49 GB2B6332 u Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 
1,5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat 40,10 € 

PA-50 GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, col·locada 

154,43 € 

PA-51 GB53U010 m2 

Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada per una placa de 
metacrilat de 15 mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons 

norma ISO 711/7, totalment col·locada inclosa part proporcional d'unions i 
accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m 

193,38 € 

PA-52 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 

6,34 € 

PA-53 GD571310 m 

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb 
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència 

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

19,18 € 

PA-54 FDB19430 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i de planta 1,05x1,05 
m 

21,37 € 

PA-55 FDD26538 m 
Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, 

arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 
1:4 

285,73 € 

PA-56 FD7FD375 m 
Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa 

42,03 € 
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PA-57 F2224241 m3 
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny 

fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora 6,79 € 

PA-58 F222K222 m3 
Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica del material excavat, transport i canon 
d'abocament 

15,02 € 

PA-59 F228FH00 m3 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves 
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 

corró vibratori per a compactar 
40,14 € 

PA-60 FD79M5K5 m 
Claveguera de tub de formigó ovoide de 110x165 cm, rejuntat interiorment 
amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i 

argollat amb formigó HM-20/P/20/I 
318,67 € 

PA-61 FD7JS325 m 

Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la 

norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons 
de la rasa 

323,23 € 

PA-62 FD7F4375 m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa 

9,81 € 

PA-63 FR341111 m2 
Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons 
NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb 

tractor i fresatge de terreny amb tractor 
1,13 € 

PA-64 FR7217J0 m2 

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició 
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 

g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador 
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 

2000 m2 

1,52 € 

PA-65 FR612233 u 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de 
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent 

inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de 
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants 

a camió 

40,20 € 
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N° Codi Unitat  Descripció Preu 

PA-1 G2144301 m3 
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió , transport a una distància d'entre 5 i 10 km, i cànon 

d'abocament 
60,59 € 

   
Altres conceptes 60,59 € 

PA-2 G2142301 m3 
Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de 

runa sobre camió, transport i cànon d'abocament 31,63 € 

   Altres conceptes 31,63 € 

PA-3 G21R11A5 u 
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la 
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a 

planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) 
116,75 € 

   Altres conceptes 116,75 € 

PA-4 G2194XL5 m² 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m 

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport i 
cànon d'abocament 

9,05 € 

   
Altres conceptes 9,05 € 

PA-5 G2193A06 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió, transport i cànon d'abocament 

1,73 € 

   Altres conceptes 1,73 € 

PA-6 G21D1431 m 
Demolició de claveguera de diàmetre 150 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 

cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 28,49 € 

   
Altres conceptes 28,49 € 

PA-7 G21D1301 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó 
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

5,47 € 

   Altres conceptes 5,47 € 

PA-8 G21B2001 m 
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió 24,13 € 

   
Altres conceptes 24,13 € 

PA-9 G21B1501 m 
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport i 

canon de descarrega 
13,55 € 

   Altres conceptes 13,55 € 

PA-10 G21B4001 u 
Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol 

tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions 
33,52 € 

   
Altres conceptes 33,52 € 

PA-11 G22D3011 m² Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió 

2,22 € 

   Altres conceptes 2,22 € 

PA-12 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió, transport a instal·lació autoritzada i cànon d'abocament 

6,73 € 

   
Altres conceptes 6,73 € 

PA-13 G2211101 m3 
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

dúmper per transport dins l'obra 19,82 € 

   
Altres conceptes 19,82 € 

PA-14 G2243011 m² Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 16,70 € 

   Altres conceptes 16,70 € 
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PA-15 G2211101 m3 
Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, 

com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, 
i amb necessitat d'humectació 

14,47 € 

   
Altres conceptes 14,47 € 

PA-16 G2261211 m3 
Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb 

necessitat d'humectació 
2,49 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,06 € 

   Altres conceptes 2,43 € 

PA-17 G22D3011 m3 
Estabilització d'esplanada "in situ", per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 

90 18,89 € 

 
B0111000 m3 Aigua 0,06 € 

 
B0532310 kg Calç aèria CL 90 5,51 € 

   
Altres conceptes 13,33 € 

PA-18 G9251125 m3 
Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N i 

calç aèria CL 90, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 41,25 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,03 € 

 D938121K m3 
Conglomerat de sòl-ciment SC40 sense additius, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, i 

calç elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h 37,50 € 

   
Altres conceptes 3,71 € 

PA-19 G93AD120 t 
Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G (G-20), 

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

56,26 € 

 
B9H11J51 t 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 G (G-20), amb 
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat 

granític 
51,60 € 

   Altres conceptes 4,66 € 

PA-20 G9H3P251 m2 
Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B50/70 (PA-12) per a capa de 
rodadura, amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de 

trànsit de 4 cm de gruix 
4,81 € 

 
B9H3P251 t 

Mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B50/70 (PA-12) per a capa de rodadura, 
amb betum asfàltic de penetració i granulat granític 

4,57 € 

   
Altres conceptes 0,23 € 

PA-21 G9H11A32 t 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B35/50 D (D-20), 

amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i 
granulat calcari, estesa i compactada 

54,22 € 

 B9H11A32 t 
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B35/50 D (D-20), amb betum 

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat 
calcari 

50,68 € 

   Altres conceptes 3,54 € 

PA-22 G9J12N00 m² 
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg 

d'imprimació, tipus ECI, amb un dosatge de 1,5 kg/m² 
0,68 € 

 
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,59 € 

   
Altres conceptes 0,10 € 

PA-23 G9J13S00 t 
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-2, 

dosat 1 kg/m² 0,35 € 

 B0552430 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-2 0,27 € 

   Altres conceptes 0,08 € 
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PA-24 G9671E6D m 
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x24 cm, col·locada sobre 

base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 
1:4 

35,05 € 

 
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

8,74 € 

 
B9671E60 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm 

9,74 € 

 
D0701821 m3 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, 
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a 

l'obra 

0,29 € 

   Altres conceptes 
16,27 € 

PA-25 F9G2A74C m² 

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic amb una alçada 

màxima de 25 cm, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars colorn roig pel 
carril bici 

31,28 € 

 
B065EH6C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E 

22,51 € 

 
B9GZ1200 kg Pols de quars color 

6,03 € 

   
Altres conceptes 

2,74 € 

PA-26 F9K3U102 m2 
Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb 

emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón 
37,94 € 

 B0172000 l Dissolvent universal 
0,67 € 

 
B03JU101 kg Granulat de corindó 

0,70 € 

 
B8ZAP000 kg Brea epoxi 

23,28 € 

   
Altres conceptes 

13,29 € 

PA-27 F9G2A4B7 m3 
Paviment de formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual,mb 
una alçada màxima de 25 cm remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

27,28 € 

 B065EH6C m3 
Formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E 
22,51 € 

 B9GZ1210 kg Pols de quars color gris 
2,06 € 

   
Altres conceptes 

2,71 € 

PA-28 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

10,95 € 

 
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20 

6,11 € 

   Altres conceptes 
4,83 € 

PA-29 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 
25,28 € 

 B0A31000 kg Clau acer 
0,17 € 

 
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

3,07 € 

 
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 

0,40 € 

 
B0DZA000 l Desencofrant 

0,08 € 

   Altres conceptes 
21,57 € 
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PA-30 E4D2FA16 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb 

tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, 
per a formigó vist 

32,41 € 

 
B0DBT600 u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 

usos, amb part proporcional d'accessoris 
0,46 € 

 
B0DG2111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, 

per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris 
5,77 € 

 
B0DZA000 l Desencofrant 0,26 € 

   Altres conceptes 25,92 € 

PA-31 E4D2FA06 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb 

tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, 
per a formigó no vist 

20,73 € 

 
B0DBT600 u 

Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 
usos, amb part proporcional d'accessoris 

0,46 € 

 
B0DG2112 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, 

per a mur de base rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris 
2,64 € 

 
B0DZA000 l Desencofrant 0,21 € 

   Altres conceptes 17,42 € 

PA-32 K4DCBD02 m2 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb 

tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist 81,22 € 

 B0A31000 kg Clau acer 0,12 € 

 
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,55 € 

 
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80 € 

 
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31 € 

 B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33 € 

 B0D75000 m2 
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 

per a 1 ús 8,38 € 

 B0DZA000 l Desencofrant 0,16 € 

   
Altres conceptes 69,57 € 

PA-33 E4B23000 kg Armadura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,40 € 

 
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01 € 

 D0B2A100 kg 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 

500 N/mm2 0,89 € 

   Altres conceptes 0,50 € 

PA-34 E4521AJ4 m3 
Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb bomba 107,10 € 

 
B065EH0A m3 

Formigó HA-30/F/20/IIIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa 

82,01 € 

 
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 19,59 € 

   
Altres conceptes 5,50 € 
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PA-35 E45C1AJ4 m3 
Formigó per a lloses, HA-30/F/20/IIIa, de consistència fluïda i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb bomba 99,48 € 

 
B065EH0A m3 Formigó HA-30/F/20/IIIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa 
79,66 € 

 
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 14,11 € 

   
Altres conceptes 5,71 € 

PA-36 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmògen 0,33 € 

 B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,23 € 

   Altres conceptes 5,15 € 

PA-37 G3GZKGDB m 
Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de 

fusta de pi i armat amb acer B400S 
155,54 € 

 
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 
25,14 € 

 
B0A31000 kg Clau acer 0,44 € 

 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,69 € 

 B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,40 € 

 B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,26 € 

 
B0DZA000 l Desencofrant 0,32 € 

 
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 

400 N/mm2 
18,61 € 

   
Altres conceptes 104,69 € 

 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.840,00 € 

   Altres conceptes 4.840,00 € 

PA-38 G3G528AK m2 

Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i 
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIIb+Qb, amb additiu hidròfug/superplastificant, 
de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de 

ciment, amb l'equip de llots inclòs 

169,27 € 

 
B065EP2L m3 

Formigó HA-30/L/20/IIIb+Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe 

d'exposició IIIb+Qb 
91,52 € 

 
B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,39 € 

   Altres conceptes 76,37 € 

PA-39 FBA1E110 m 
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 1,60 € 

 
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,78 € 

 
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,19 € 

   
Altres conceptes 0,64 € 
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PA-40 FBA1A110 m 
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 1,48 € 

 
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,59 € 

 
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,14 € 

   
Altres conceptes 0,74 € 

PA-41 FBA6U150 m 
Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm 

d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment 225,44 € 

 BBMAU150 m 
Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 
de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i 

fixacions al paviment 
198,64 € 

   Altres conceptes 26,80 € 

PA-42 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de 
vidre, amb màquina d'accionament manual 

8,99 € 

 
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,89 € 

 
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,93 € 

   Altres conceptes 4,17 € 

PA-43 FBB11121 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a 

senyals de trànsit, fixada mecànicament 84,75 € 

 BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24 € 

   
Altres conceptes 14,51 € 

PA-44 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 

112,52 € 

 
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 98,01 € 

   Altres conceptes 14,51 € 

PA-45 FBB21A61 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a 

senyals de trànsit, fixada mecànicament 444,88 € 

 BBM1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 423,16 € 

   
Altres conceptes 21,72 € 

PA-46 FBB21831 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x120 cm, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 

169,97 € 

 
BBM1BEH2 u Placa d'orientació o situació, de 45x120 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 154,77 € 

   Altres conceptes 15,20 € 

PA-47 FBBZ1220 m 
Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra 

formigonat 34,55 € 

 BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 29,17 € 

 
D060M022 m3 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb 
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, 

elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l 
2,16 € 

   
Altres conceptes 3,22 € 
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PA-48 GB2A1001 m 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques 

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport 22,71 € 

 
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció 

en doble ona amb característiques AASHO 
17,19 € 

 
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,29 € 

   
Altres conceptes 4,23 € 

PA-49 GB2B6332 u 
Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de 

llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat 40,10 € 

 BBMZ1510 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat 16,21 € 

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

seguretat 15,08 € 

 
D060M022 m3 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb 
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, 

elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l 
2,27 € 

   
Altres conceptes 6,55 € 

PA-50 GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, 
col·locada 

154,43 € 

 BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 132,26 € 

   Altres conceptes 22,17 € 

PA-51 GB53U010 m2 

Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15 
mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment 

col·locada inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer 
galvanitzat cada 3 m 

193,38 € 

 
BB53U010 m2 

Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15 
mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, inclòs 

part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m 
178,54 € 

   
Altres conceptes 14,84 € 

PA-52 G7811100 m2 
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica 

de ruptura ràpida, tipus ECR-1 6,34 € 

 B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 0,54 € 

   
Altres conceptes 5,80 € 

PA-53 GD571310 m 

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a 

l'abocador dels materials resultants 

19,18 € 

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

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 
10,99462 

 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,027 € 

 B0A31000 kg Clau acer 0,086 € 

 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,315 € 

 
B0DZA000 l Desencofrant 0,066 € 

   
Altres conceptes 7,69 € 

PA-54 FDB19430 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i de planta 1,05x1,05 m 21,37 € 

 B064E32C m3 
Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb 14,72 € 

   Altres conceptes 6,64 € 
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PA-55 FDD26538 m 
Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i 

lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4 285,73 € 

 
B0111000 m3 Aigua 0,01 € 

 
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,79 € 

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

EN 771-1 
26,40 € 

 D0701821 m3 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, 

amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a 
l'obra 

26,14 € 

   Altres conceptes 231,39 € 

PA-56 FD7FD375 m 
Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid 
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i 

col·locat al fons de la rasa 
42,03 € 

 
BD7FD370 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid 

nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
40,69 € 

   
Altres conceptes 1,34 € 

PA-57 F2224241 m3 
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb 

pala excavadora i amb les terres deixades a la vora 6,79 € 

   Altres conceptes 6,79 € 

PA-58 F222K222 m3 
Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i 

càrrega mecànica del material excavat, transport i canon d'abocament 15,02 € 

   
Altres conceptes 15,02 € 

PA-59 F228FH00 m3 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a 

drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori 
per a compactar 

40,14 € 

 
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 32,83 € 

   Altres conceptes 7,31 € 

PA-60 FD79M5K5 m 
Claveguera de tub de formigó ovoide de 110x165 cm, rejuntat interiorment amb morter 
de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-

20/P/20/I 
       318,67 €  

 
B064300C m3 

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

86,71 € 

 
BD79M000 m Tub ovoide de formigó vibropremsat de 110x165 cm 124,71 € 

   
Altres conceptes        107,24 €  

PA-61 FD7JS325 m 
Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, 
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 
       323,23 €  

 BD7JS300 m 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 

pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2 184,16 € 

   Altres conceptes        139,07 €  

PA-62 FD7F4375 m 
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid 
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i 

col·locat al fons de la rasa 
            9,81 €  

 
BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid 

nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
9,07  

   
Altres conceptes             0,74 €  
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PA-63 FR341111 m2 
Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 
subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de 

terreny amb tractor 
1,13 € 

 
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 1,07 € 

   
Altres conceptes 0,06 € 

PA-64 FR7217J0 m2 

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies 
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de 
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-

mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, 
en una superfície de 500 a 2000 m2 

1,52 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,00 € 

 
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,10 € 

 
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,37 € 

 
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18 € 

 
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18 € 

 BR4U1J00 kg 
Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 

segons NTJ 07N 0,53 € 

   Altres conceptes 0,16 € 
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Capítol 01 Treballs preparatoris  

Subcapítol 01 Enderrocs, serveis afectats 
 
 

N° Codi Unitat  Descripció Preu 
Unitari Amidament  Import 

PA-1 G2144301 m3 
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics 
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió , transport a 
una distància d'entre 5 i 10 km, i cànon d'abocament 

60,59 € 1573,8 95 350,77 € 

PA-2 G2142301 m3 
Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega 
manual i mecànica de runa sobre camió, transport i cànon 
d'abocament 

31,63 € 178,4 5 642,23 € 

PA-3 G21R11A5 u 

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant 
la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua 
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge 
(no mes lluny de 20 km) 

116,75 € 65,0 7 588,88 € 

PA-4 G2194XL5 m² 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm 
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió, transport i cànon 
d'abocament 

9,05 € 16805,5 152 031,53 € 

PA-5 G2193A06 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió, transport i cànon d'abocament 

1,73 € 930,0 1 610,21 € 

PA-6 G21D1431 m 
Demolició de claveguera de diàmetre 150 cm, de formigó 
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió 

28,49 € 200,0 5 698,19 € 

PA-7 G21D1301 m 
Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 
60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió 

5,47 € 765,0 4 184,76 € 

PA-8 G21B2001 m 
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió 24,13 € 1250,0 30 161,64 € 

PA-9 G21B1501 m 

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició 
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport i canon de 
descarrega 

13,55 € 1967 26 652,10 € 

PA-10 G21B4001 u 
Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit 
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de 
fonamentacions 

33,52 € 23 770,89 € 

TOTAL Capítol 01.01 329 691,18 € 
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Capítol 02 Moviments de terra  

 

 

N° Codi Unitat  Descripció   
Preu 

Unitari Amidament  Import 

PA-11 G22D3011 m² 
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 2,21982 10030,0 

   22 264,79 
€  

PA-12 G2211101 m3 

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, 
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, 
transport a instal·lació autoritzada i cànon 
d'abocament 6,73 64368,5 

 433 176,53 
€  

PA-13 G2211101 m3 

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, 
amb mitjans mecànics i càrrega sobre dúmper 
per transport dins l'obra 19,81533 7328,4 

 145 214,66 
€  

PA-14 G2243011 m² 
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans 
mecànics i compactació del 95 % PM 16,7035 14518 

 242 501,41 
€  

PA-15 G2211101 m3 

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, 
en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, 
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró 
vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació 14,4683 10219,6 

 147 860,24 
€  

PA-16 G2261211  m3 

Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en 
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 95 % PM, utilitzant corró 
vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació  2,4923 7328,4 

   18 264,57 
€  

TOTAL Capítol 01.02 
                                                                                                      

991 017,64 € 
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Capítol 3 Ferms i 
paviments     

       

N° Codi unitat Descripció Preu Unitari Amidament Import 

PA-17 G22D3011 m3 Estabilització d'esplanada "in situ", per a 
l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 90 18,89 € 4702,0 88 835,21 € 

PA-18 G9251125 m3 

Subbase de sòl-ciment SC40 elaborada a 
l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N i calç 
aèria CL 90, col·locada amb estenedora i 

piconatge del material al 98% del PM 

41,25 € 7468,8 
308 069,20 

€ 

PA-19 G93AD120 t 

Base de mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 22 base B50/70 G (G-20), amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria grossa 

per a capa base i granulat granític, estesa i 
compactada 

56,26 € 9911,50 
557 633,03 

€ 

PA-20 G9H3P251 m2 

Paviment de mescla bituminosa drenant tipus 
PA 16 B50/70 (PA-12) per a capa de rodadura, 

amb betum asfàltic de penetració i granulat 
granític, per a una capa de trànsit de 4 cm de 

gruix 

4,81 € 17878,4 85 937,83 € 

PA-21 G9H11A32 t 

Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent tipus AC 22 bin B35/50 D (D-20), amb 

betum asfàltic de penetració, de granulometria 
densa per a capa intermèdia i granulat calcari, 

estesa i compactada 

54,22 € 41,8064 2 266,63 € 

PA-22 G9J12N00 m² 
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa 
catiònica específica per a reg d'imprimació, 

tipus ECI, amb un dosatge de 1,5 kg/m² 
0,68 € 26054 17 784,02 € 

PA-23 G9J13S00 t 
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa 

catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-2, dosat 
1 kg/m² 

0,35 € 78162 27 164,06 € 

PA-24 G9671E6D m 

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, 
monocapa, 35x24 cm, col·locada sobre base 

de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm 
d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4 

35,05 € 1669 58 491,68 € 

PA-25 F9G2A74C m² 

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIIa+E de 
consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, 
estesa i vibratge mecànic amb una alçada 

màxima de 25 cm, remolinat mecànic afegint 4 
kg/m2 de pols de quars colorn roig pel carril 

bici 

31,28 € 708 22 142,84 € 

PA-26 F9K3U102 m2 

Tractament de protecció superficial 
antiderrapant, de paviment de formigó, amb 
emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 

kg de granulat de corindón 

37,94 € 708 26 860,37 € 

PA-27 F9G2A4B7 m3 

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIIa+E de 
consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat amb transport 

interior manual, estesa i vibratge manual,mb 
una alçada màxima de 25 cm remolinat 

manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

27,28 € 783 21 358,40 € 
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TOTAL Capítol 01.03 
1 216 543,27 € 
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Capítol 4 Estructure
s     

       

N° Codi unitat Descripció Preu Unitari Amidament Import 

PA-28 G3Z112P1 m2 

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió 

          10,95 
€  783 

     8 572,13 
€  

PA-29 E3CDC10
0  m2  Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de 

fonaments  
          25,28 

€  72 
     1 820,51 

€  

PA-30 E4D2FA16 m2 

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat 
amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler 

fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats 
a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a 

formigó vist 

          32,41 
€  

679,18 
   22 013,53 

€  

PA-31 E4D2FA06  m2  

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat 
amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler 

fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats 
a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a 

formigó no vist  

          20,73 
€  

679 
   14 081,12 

€  

PA-32 
K4DCBD0

2 m2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses 
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar 

el formigó vist 

          81,22 
€  

661,615 
   53 737,99 

€  

PA-33 E4B23000 kg 
Armadura AP500 S d'acer en barres 

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2 

            1,40 
€  

111345 
 155 889,63 

€  

PA-34 E4521AJ4 m3 
Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIIa, de 

consistència fluïda i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba 

        107,10 
€  

285,48 
   30 574,33 

€  

PA-35 E45C1AJ4  m3  
Formigó per a lloses, HA-30/F/20/IIIa, de 
consistència fluïda i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb bomba  

          99,48 
€  

       99,48 €  
     9 897,14 

€  

PA-36 E45Z1100 m2 
Cura de superfície de formigó amb producte 

filmògen 
            0,33 

€  
2142,93 

       713,25 
€  

PA-37 G3GZKGD
B m 

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm 
d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de 

consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta 

de pi i armat amb acer B400S 

        155,54 
€  

554 
   86 167,59 

€  

PA-38 
G3G528A

K m2 

Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 
cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament 
amb formigó HA-30/L/20/IIIb+Qb, amb additiu 

hidròfug/superplastificant, de consistència 
líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de 

llots inclòs 

        169,27 
€  

554 
   93 777,98 

€  
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Capítol 5  Senyalitzacio 
   

       

N° Codi unitat Descripció Preu Unitari Amidament Import 

PA-39 FBA1E110 m 
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 

20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de 
vidre, amb màquina autopropulsada 

            1,60 
€  3542,96 

     5 677,69 
€  

PA-40 FBA1A110 m 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua 
de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb màquina 

autopropulsada 

            1,48 
€  1402 

     2 070,30 
€  

PA-41 FBA6U150  m  

Banda sonora de cautxú amb lamines 
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 

cm d'amplària, amb la part proporcional de 
elements terminals i fixada al paviment  

        225,44 
€  7 

     1 578,10 
€  

PA-42 FBA31110 m2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, 

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

            8,99 
€  15 

       134,85 
€  

PA-43 FBB11121 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 

d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per 
a senyals de trànsit, fixada mecànicament 

          84,75 
€  14 

     1 186,43 
€  

PA-44 FBB11261 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 

d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per 
a senyals de trànsit, fixada mecànicament 

        112,52 
€  15 

     1 687,73 
€  

PA-45 FBB21A61 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 

d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 

        444,88 
€  11 

     4 893,63 
€  

PA-46 FBB21831 u 
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 

d'intensitat rectangular de 45x120 cm, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 

        169,97 
€  22 

     3 739,26 
€  

PA-47 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 

          34,55 
€  7 

       241,85 
€  

PA-48 GB2A1001 m 

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de 
secció de doble ona amb característiques 

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat 
sobre suport 

          22,71 
€  1319,5 

   29 967,87 
€  

PA-49 GB2B6332 u 

Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de 
seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de 
llargària, amb dos amortidors, col·locat 

formigonat 

          40,10 
€  818 

   32 805,73 
€  

PA-50 GB2C1000 m 
Barrera en forma de campana de cares 

arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, 
col·locada 

        154,43 
€  300 

   46 328,30 
€  

PA-51 GB53U010 m2 

Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, 
formada per una placa de metacrilat de 15 mm 
de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 

dB segons norma ISO 711/7, totalment 
col·locada inclosa part proporcional d'unions i 
accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat 

cada 3 m 

        193,38 
€  300 

   58 014,04 
€  
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Capítol 6 Sanejament i drenatge 
   

       

N° Codi unitat Descripció Preu Unitari Amidament Import 

PA-52 G7811100 m2 
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 

2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de 
ruptura ràpida, tipus ECR-1 

            6,34 
€  2258,1 

   14 315,81 
€  

PA-53 GD571310 m 

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m 
d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un 

revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 
N/mm2 de resistència característica a 

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

l'abocador dels materials resultants 

          19,18 
€  488 

     9 357,74 
€  

PA-57 F2224241 m3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i 
fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb 

pala excavadora i amb les terres deixades a la 
vora 

            6,79 
€  

2000 
   13 572,00 

€  

PA-59 F228FH00 m3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge 
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar 

          40,14 
€  

2000 
   80 276,00 

€  

PA-60 FD79M5K
5 m 

Claveguera de tub de formigó ovoide de 
110x165 cm, rejuntat interiorment amb morter 
de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins 

a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-
20/P/20/I 

        318,67 
€  

350 
 111 533,96 

€  

PA-61 FD7JS325 m 

Claveguera amb tub de polietilè de designació 
PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons 
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 

        323,23 
€        323,23 €  

 104 475,14 
€  

PA-62 FD7F4375 m 

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal 
de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al 

fons de la rasa 

            9,81 
€  

1000 
     9 814,26 

€  
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Capítol 6 Sanejament i drenatge 
   

       

N° Codi unitat Descripció Preu Unitari Amidament Import 

PA-52 G7811100 m2 
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 

2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de 
ruptura ràpida, tipus ECR-1 

            6,34 
€  2258,1 

   14 315,81 
€  

PA-63 FR341111 m2 

Esmena orgànica del sòl amb compost de 
classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 
subministrat a granel, amb una dosi de 25 
l/m2, escampat amb tractor i fresatge de 

terreny amb tractor 

1,12870813 1150   1 298,01 €  

PA-64 FR7217J0 m2 

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa 
tipus mixta amb addició d'espècies arbustives 

i/o de flor segons NTJ 07N, amb una 
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra 
vegetal a base de palla picada i fibra curta de 

cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral 
d'alliberament lent, bioactivador microbià i 

estabilitzador sintètic de base acrílica, en una 
superfície de 500 a 2000 m2 

1,52306468 750   1 142,30 €  

PA-65 FR612233 u 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o 
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de 

tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 80x80x80 
cm amb mitjans mecànics, en un pendent 

inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució 
parcial del 30% de terra de l'excavació per 

terra de jardineria, primer reg i càrrega de les 
terres sobrants a camió 

40,195123 45   1 808,78 €  

       

TOTA
L 

Capítol 1,01                                                                             
4 249,09 €     
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RESUM DE PRESSUPOST 

Nivell 2: Capítol Import 

Capítol 01.01 Treballs previs i enderrocs       339 679,84 €  

Capítol 01.02 Moviments de terres       991 017,64 €  

Capítol 01.03 Estructura       477 245,21 €  

Capítol 01.04 Ferms i paviments    1 216 543,27 €  

Capítol 01.05 Senyalització       188 325,78 €  

Capítol 01.06 Drenatge i Sanejament       343 344,92 €  

Capítol 01.07 Altres            4 249,09 €  

Obra 01 Pressupost TOTAL  

 

Nivell 1: Obra Import 

Obra 01 Pressupost d'execució material 
   3 560 405,75 €  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                      Pàg. 1 
 

 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL    3 560 405,75 € 
 

12,0 DESPESES GENERALS    427 248,69 €  

 
 

6,0 % BENEFICI INDUSTRIAL      213 624,35 €  

 
 
 
 

Subtotal    4 201 278,79 €  

 
 
 

19,6 % IVA SOBRE          4 201 278,79 €    823 450,64 €  

 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE      5 024 729,43 €  

 
                                                                                                                                                    

Aquest pressupost d'execució puja a 

 

(TRENTA-SIS MILIONS ) 

Paris, maig 2012 

L'autor del projecte: 

 

 

 

Jordi Cornudella Lamarca 

 


