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Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 10  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 236,000

2 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

AMIDAMENT DIRECTE 61,320

3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 303,300

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.529,190

5 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 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

AMIDAMENT DIRECTE 18,500

8 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 9,780

9 G21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

10 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)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT

EUR



Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 2

Capítol 20  MOVIMENT DE TERRES

1 G2223S11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.199,700

2 G2264111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 573,500

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.196,000

4 G2264212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

AMIDAMENT DIRECTE 319,000

5 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 820,830

6 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

AMIDAMENT DIRECTE 48,960

7 G2266211 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

AMIDAMENT DIRECTE 1.125,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 30  EIXUGADES I ESGOTAMENTS

1 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 352,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 40  ESTRUCTURES

1 0001 m3 Muntatge vorera de llistons de fusta Iroko.

AMIDAMENT DIRECTE 5,750

2 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues
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Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 547,000

3 G440V031 u Pern connectador totalment col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.930,000

4 G3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 119,000

5 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 137,000

6 G45FACH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 228,330

7 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 18.997,000

8 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 8.430,900

9 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 5.052,950

10 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 12.724,850

11 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 109,550

12 G4DFG317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a carregador
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

13 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

AMIDAMENT DIRECTE 272,000

14 G4ZB1411 dm3 Recolzament superbasculant amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum de la casa
MECANOGUMBA, col·locat.
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Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 571,200

15 G7883202I5R6 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref. 10860210 de la
serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues
capes

AMIDAMENT DIRECTE 547,000

16 G445525 kg Acer S 355 K2 W, per estructures i reforços en perfils laminats o plancha, treballat a taller, col·locació a obra i
pintat de protecció.
Els elements estructurals amb soldadures d'espessors superiors a 17 mm es sotmetran a tractaments tèrmics
de relaxació de tensions.

AMIDAMENT DIRECTE 361.901,000

17 GZAV01 u Prova de càrrega estàtica i dinàmica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 G9GL3073 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

AMIDAMENT DIRECTE 148,100

19 G9PG40SFINGJ m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a
paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice. Article: ref.
B41061001 de la serie Adhesius en dispersió de BUTECH

AMIDAMENT DIRECTE 224,000

20 002 m Junta de dil·latació

AMIDAMENT DIRECTE 35,500

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS

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

AMIDAMENT DIRECTE 378,000

2 G96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 293,760

3 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AMIDAMENT DIRECTE 333,000

4 G9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

EUR



Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 187,000

5 G9H11C51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 159,000

6 G9J12E00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI)

AMIDAMENT DIRECTE 0,285

7 G9H313P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 1.781,000

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 2.138,000

9 GR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 60  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 154,300

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat

AMIDAMENT DIRECTE 99,600

5 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

6 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o deceix del pas, fletxes, lletres, símbols, pasos de zebra i illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incluint el premarcatge.

EUR



Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 236,250

7 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

11 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 32,700

13 GBBVV001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'avocador del material sobrant i col·locació dels perns d'anclatge roscats, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 7,920

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 70  DRENATGES, SENAJAMENTS I CANALITZACIONS

1 GD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada

AMIDAMENT DIRECTE 9,780

2 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de
registre

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 GDD15524 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 5,500

4 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

EUR



Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

AMIDAMENTS Data: 22/01/14 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 G4ZKV01 u Embornal de 70x30 cm per taulell de pont, incluida la reixa de fundició per 40 T de càrrega i tub de desguàs de
PVC rígid D110 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRA PONT
Capítol 80  IL·LUMINACIÓ

1 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GHN32541 u Llumenera amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W i flux lluminós de 6600 lm de la casa LEDC4,
acoblada al suport.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 GHNAT311 u Balisa lluminosa amb una font de LEDs de 23 W amb un flux lluminós de 1230 lm de la casa LEDC4

AMIDAMENT DIRECTE 32,000
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Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/01/14 Pàg.: 1

0001P-1 m3 Muntatge vorera de llistons de fusta Iroko. 812,75 €

(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

002P-2 m Junta de dil·latació 277,79 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F21H1A53P-3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

115,08 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

G2135323P-4 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

51,65 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G2192B02P-5 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G2194JG5P-6 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G2194XL5P-7 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

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G21B1501P-8 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

12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G21B3001P-9 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,65 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G21B4001P-10 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,78 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G21D1331P-11 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G21DFG02P-12 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G21R11A5P-13 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)

164,31 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G2223S11P-14 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,97 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)



Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/01/14 Pàg.: 2

G2264111P-15 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

8,40 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G2264212P-16 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

7,00 €

(SET EUROS)

G2266211P-17 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

14,46 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

G226J210P-18 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

27,62 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G228L10FP-19 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G22D3011P-20 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G2616H02P-21 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G3Z112R1P-22 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G445525P-23 kg Acer S 355 K2 W, per estructures i reforços en perfils laminats o plancha, treballat a taller,
col·locació a obra i pintat de protecció.
Els elements estructurals amb soldadures d'espessors superiors a 17 mm es sotmetran a
tractaments tèrmics de relaxació de tensions.

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G440V031P-24 u Pern connectador totalment col·locat. 2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G45C1LH4P-25 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

101,38 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G45FACH4P-26 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

98,86 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G4BC3100P-27 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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G4BC3200P-28 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4BF3101P-29 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G4BF3201P-30 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G4D81301P-31 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

42,65 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G4DCBD00P-32 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim
5 m, amb tauler de fusta de pi

46,58 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4DFG117P-33 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el
formigó vist,

48,52 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G4DFG317P-34 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el
formigó vist,

62,04 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G4ZKV01P-35 u Embornal de 70x30 cm per taulell de pont, incluida la reixa de fundició per 40 T de càrrega i
tub de desguàs de PVC rígid D110 mm.

109,40 €

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G4ZB1411P-36 dm3 Recolzament superbasculant amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de
volum de la casa MECANOGUMBA, col·locat.

15,61 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G7883202I5R6P-37 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G921202JP-38 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 %
del PM

25,23 €

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

G96512C5P-39 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G9E1310GP-40 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,08 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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G9GL3073P-41 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

137,01 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G9H11851P-42 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,94 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9H11C51P-43 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

54,80 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G9H313P1P-44 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB
45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm
de gruix

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G9J12E00P-45 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI) 490,80 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G9J13J10P-46 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G9PG40SFINGJP-47 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre
cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb
llastrat de sorra de sílice. Article: ref. B41061001 de la serie Adhesius en dispersió de
BUTECH

36,85 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GB151AAEP-48 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

275,46 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

GB2A1001P-49 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

22,89 €

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

GB2B4133P-50 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb
dos amortidors, col·locat soldat

41,36 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GBA1U311P-51 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GBA1U321P-52 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GBA33001P-53 m2 Pintat manual de senyal de stop o deceix del pas, fletxes, lletres, símbols, pasos de zebra i
illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incluint el premarcatge.

21,07 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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GBB11121P-54 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

84,39 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GBB11251P-55 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB21201P-56 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

76,98 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB44110P-57 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 279,37 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GBBVV001P-58 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'avocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'anclatge roscats, totalment acabada.

182,98 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBBZ3011P-59 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

29,06 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GBBZA001P-60 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

99,16 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GD5ZBJA4P-61 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

67,55 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GD78U580P-62 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

129,31 €

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

GD78U620P-63 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

180,95 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GDB1U010P-64 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament
armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de
1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

16,96 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

GDD15524P-65 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

197,06 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GDDZ51A9P-66 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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GDDZ8DD4P-67 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

244,40 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GHM11F22P-68 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

256,42 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GHN32541P-69 u Llumenera amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W i flux lluminós de 6600 lm
de la casa LEDC4, acoblada al suport.

365,89 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

GHNAT311P-70 u Balisa lluminosa amb una font de LEDs de 23 W amb un flux lluminós de 1230 lm de la casa
LEDC4

193,89 €

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

GR662338P-71 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

11,31 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GZAV01P-72 u Prova de càrrega estàtica i dinàmica 3.150,00 €

(TRES MIL  CENT CINQUANTA EUROS)
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P-1 0001 m3 Muntatge vorera de llistons de fusta Iroko. 812,75 €

Sense descomposició 812,75000 €

P-2 002 m Junta de dil·latació 277,79 €

0003 m Junta de dil·latació de la casa MECANOGUMBA. 270,00000 €

Altres conceptes 7,79000 €

P-3 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador

sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

115,08 €

Altres conceptes 115,08000 €

P-4 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió

51,65 €

Altres conceptes 51,65000 €

P-5 G2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-6 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-7 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

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-8 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

12,32 €

Altres conceptes 12,32000 €

P-9 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,65 €

Altres conceptes 16,65000 €

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

inclòs suports i demolició de fonamentacions

31,78 €

Altres conceptes 31,78000 €

P-11 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó

vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,50 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-12 G21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-13 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)

164,31 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 6,75000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 36,55000 €

Altres conceptes 121,01000 €

P-14 G2223S11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m

d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,97 €
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Altres conceptes 10,97000 €

P-15 G2264111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

8,40 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,86000 €

Altres conceptes 3,47750 €

P-16 G2264212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

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

dessecació

7,00 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,86000 €

Altres conceptes 2,14000 €

P-17 G2266211 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

14,46 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 11,97600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 2,42150 €

P-18 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

27,62 €

B0371000 m3 Tot-u natural 24,76800 €

Altres conceptes 2,85200 €

P-19 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,

amb compactació del 95 % PM

6,37 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-20 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-21 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un

cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

0,80 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-22 G3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova

i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,82 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 6,08055 €

Altres conceptes 4,73945 €

P-23 G445525 kg Acer S 355 K2 W, per estructures i reforços en perfils laminats o plancha, treballat a taller,

col·locació a obra i pintat de protecció.

Els elements estructurals amb soldadures d'espessors superiors a 17 mm es sotmetran a

tractaments tèrmics de relaxació de tensions.

3,29 €

Sense descomposició 3,29000 €

P-24 G440V031 u Pern connectador totalment col·locat. 2,43 €

Sense descomposició 2,43000 €

P-25 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

101,38 €



Projecte constructiu de Pont sobre el riu Congost al Municpi de Granollers

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/01/14 Pàg.: 3

B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 74,61300 €

Altres conceptes 26,76700 €

P-26 G45FACH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb bomba

98,86 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 67,93200 €

Altres conceptes 30,92800 €

P-27 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 1,36692 €

P-28 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer

en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 1,32692 €

P-29 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,38 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 1,36692 €

P-30 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 1,29692 €

P-31 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts

de bigues

42,65 €

B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de gruix 28,63300 €

Altres conceptes 14,01700 €

P-32 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim

5 m, amb tauler de fusta de pi

46,58 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54562 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 42,01442 €

P-33 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts

metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el

formigó vist,

48,52 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26977 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,24750 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05681 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €
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B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2,74670 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83992 €

Altres conceptes 42,82540 €

P-34 G4DFG317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i contraforts

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el

formigó vist,

62,04 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2,74670 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26977 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83992 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05681 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,24750 €

Altres conceptes 56,34540 €

P-35 G4ZKV01 u Embornal de 70x30 cm per taulell de pont, incluida la reixa de fundició per 40 T de càrrega i

tub de desguàs de PVC rígid D110 mm.

109,40 €

Sense descomposició 109,40000 €

P-36 G4ZB1411 dm3 Recolzament superbasculant amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de

volum de la casa MECANOGUMBA, col·locat.

15,61 €

B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 15,41000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-37 G7883202I5 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED

ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA amb una

dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

11,44 €

B7Z24000I5R kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bitum 4,92800 €

Altres conceptes 6,51200 €

P-38 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 %

del PM

25,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

Altres conceptes 3,43250 €

P-39 G96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,87 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,10300 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06401 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,60387 €

Altres conceptes 14,09912 €

P-40 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc

de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

32,08 €
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B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 24,72052 €

P-41 G9GL3073 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,

abocat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts

tallats en fresc

137,01 €

B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima de 105,02100 €

Altres conceptes 31,98900 €

P-42 G9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

55,94 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 52,44000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-43 G9H11C51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum

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

estesa i compactada

54,80 €

B9H11C51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 51,30000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-44 G9H313P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB

45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm

de gruix

2,97 €

B9H313P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B PMB 45/80 2,81198 €

Altres conceptes 0,15802 €

P-45 G9J12E00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI) 490,80 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 430,00000 €

Altres conceptes 60,80000 €

P-46 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 0,5 kg/m2

12,79 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,20500 €

Altres conceptes 12,58500 €

P-47 G9PG40SFI m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre

cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb

llastrat de sorra de sílice. Article: ref. B41061001 de la serie Adhesius en dispersió de

BUTECH

36,85 €

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,48500 €

B0314400 t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,55764 €

B9PG400F m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 10 a 20 mm d'alçària 28,93800 €

B0905000ING kg Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació de tot tipus de rajoles ceràmiqu 0,72600 €

Altres conceptes 6,14336 €

P-48 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,

muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb

morter

275,46 €

BB151AA0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser i 250,00000 €
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B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,34230 €

Altres conceptes 25,11770 €

P-49 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

22,89 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,28500 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 17,46000 €

Altres conceptes 4,14500 €

P-50 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb

dos amortidors, col·locat soldat

41,36 €

BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de segure 15,00000 €

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

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,25000 €

Altres conceptes 18,08760 €

P-51 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb

microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

2,29 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,22320 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 1,80000 €

Altres conceptes 0,26680 €

P-52 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb

microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

3,26 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,33480 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,70000 €

Altres conceptes 0,22520 €

P-53 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o deceix del pas, fletxes, lletres, símbols, pasos de zebra i

illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant

amb microesferes de vidre, incluint el premarcatge.

21,07 €

Sense descomposició 21,07000 €

P-54 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

84,39 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-55 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-56 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

76,98 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,12000 €

Altres conceptes 14,86000 €

P-57 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 279,37 €

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 26,19240 €

BBM31200 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 232,75000 €
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Altres conceptes 20,42760 €

P-58 GBBVV001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical, amb formigó HM-20, inclosa

excavació, càrrega i transport a l'avocador del material sobrant i col·locació dels perns

d'anclatge roscats, totalment acabada.

182,98 €

Sense descomposició 182,98000 €

P-59 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat

29,06 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyal 26,95000 €

Altres conceptes 2,11000 €

P-60 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

99,16 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 38,88000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fona 49,25000 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-61 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb

morter

67,55 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €

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

Altres conceptes 15,63080 €

P-62 GD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base plana, unió endoll

campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional

d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

129,31 €

BD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base plana, amb uni 106,16550 €

Altres conceptes 23,14450 €

P-63 GD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base plana, unió endoll

campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional

d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

180,95 €

BD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base plana, amb uni 154,65450 €

Altres conceptes 26,29550 €

P-64 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament

armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de

1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

16,96 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,03280 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B5 0,72800 €

Altres conceptes 11,19920 €

P-65 GDD15524 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada

per dins amb morter ciment 1:6

197,06 €

B0111000 m3 Aigua 0,00625 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 19,79994 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,34290 €

Altres conceptes 175,91091 €

P-66 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18

mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

17,17 €
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BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,44000 €

Altres conceptes 12,73000 €

P-67 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols,

pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb

morter

244,40 €

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada 226,48000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,08814 €

Altres conceptes 16,83186 €

P-68 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

256,42 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 171,80000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 13,53506 €

Altres conceptes 31,23494 €

P-69 GHN32541 u Llumenera amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W i flux lluminós de 6600 lm

de la casa LEDC4, acoblada al suport.

365,89 €

BHN32540 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 350,00000 €

Altres conceptes 15,89000 €

P-70 GHNAT311 u Balisa lluminosa amb una font de LEDs de 23 W amb un flux lluminós de 1230 lm de la casa

LEDC4

193,89 €

BHNAT310 u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 led 178,00000 €

Altres conceptes 15,89000 €

P-71 GR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de

plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),

primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

11,31 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 0,80467 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 3,51943 €

B0111000 m3 Aigua 0,01250 €

Altres conceptes 6,97340 €

P-72 GZAV01 u Prova de càrrega estàtica i dinàmica 3.150,00 €

Sense descomposició 3.150,00000 €
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Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 10 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

1,33 236,000 313,88

2 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 4)

51,65 61,320 3.167,18

3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

4,73 303,300 1.434,61

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 (P - 7)

3,97 1.529,190 6.070,88

5 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 9)

16,65 23,000 382,95

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

31,78 9,000 286,02

7 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 (P - 8)

12,32 18,500 227,92

8 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

12,50 9,780 122,25

9 G21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

5,45 4,500 24,53

10 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) (P - 13)

164,31 10,000 1.643,10

11 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

115,08 4,000 460,32

TOTAL Capítol 01.10 14.133,64

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 20 MOVIMENT DE TERRES

1 G2223S11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària
i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 14)

10,97 1.199,700 13.160,71

2 G2264111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 15)

8,40 573,500 4.817,40

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 20)

0,56 2.196,000 1.229,76

4 G2264212 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 16)

7,00 319,000 2.233,00

5 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %

6,37 820,830 5.228,69

EUR
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PRESSUPOST Data: 22/01/14 Pàg.: 2

PM (P - 19)

6 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat (P - 18)

27,62 48,960 1.352,28

7 G2266211 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 (P - 17)

14,46 1.125,000 16.267,50

TOTAL Capítol 01.20 44.289,34

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 30 EIXUGADES I ESGOTAMENTS

1 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 10 m (P - 21)

0,80 352,000 281,60

TOTAL Capítol 01.30 281,60

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 40 ESTRUCTURES

1 0001 m3 Muntatge vorera de llistons de fusta Iroko. (P - 1) 812,75 5,750 4.673,31

2 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix,
per a taulers de ponts de bigues (P - 31)

42,65 547,000 23.329,55

3 G440V031 u Pern connectador totalment col·locat. (P - 24) 2,43 2.930,000 7.119,90

4 G3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió (P - 22)

10,82 119,000 1.287,58

5 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 25)

101,38 137,000 13.889,06

6 G45FACH4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
26)

98,86 228,330 22.572,70

7 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 28)

1,34 18.997,000 25.455,98

8 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)

1,38 8.430,900 11.634,64

9 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 29)

1,38 5.052,950 6.973,07

10 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 30)

1,31 12.724,850 16.669,55

11 G4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 32)

46,58 109,550 5.102,84

12 G4DFG317 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i contraforts metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 34)

62,04 136,000 8.437,44

13 G4DFG117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 33)

48,52 272,000 13.197,44

EUR
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14 G4ZB1411 dm3 Recolzament superbasculant amb peça rectangular de neoprè armat
de més de 6 dm3 de volum de la casa MECANOGUMBA, col·locat. (P
- 36)

15,61 571,200 8.916,43

15 G7883202I5R6 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED ref. 10860210 de la serie
IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 37)

11,44 547,000 6.257,68

16 G445525 kg Acer S 355 K2 W, per estructures i reforços en perfils laminats o
plancha, treballat a taller, col·locació a obra i pintat de protecció.
Els elements estructurals amb soldadures d'espessors superiors a 17
mm es sotmetran a tractaments tèrmics de relaxació de tensions.

(P - 23)

3,29 361.901,000 1.190.654,29

17 GZAV01 u Prova de càrrega estàtica i dinàmica (P - 72) 3.150,00 1,000 3.150,00

18 G9GL3073 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats
en fresc (P - 41)

137,01 148,100 20.291,18

19 G9PG40SFINGJm2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20
mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb
adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de
sílice. Article: ref. B41061001 de la serie Adhesius en dispersió de
BUTECH (P - 47)

36,85 224,000 8.254,40

20 002 m Junta de dil·latació (P - 2) 277,79 35,500 9.861,55

TOTAL Capítol 01.40 1.407.728,59

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 50 FERMS I PAVIMENTS

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 38)

25,23 378,000 9.536,94

2 G96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 39)

21,87 293,760 6.424,53

3 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 40)

32,08 333,000 10.682,64

4 G9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 42)

55,94 187,000 10.460,78

5 G9H11C51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 43)

54,80 159,000 8.713,20

6 G9J12E00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI) (P - 45)

490,80 0,285 139,88

7 G9H313P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 8B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (P - 44)

2,97 1.781,000 5.289,57

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 46)

12,79 2.138,000 27.345,02

9 GR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,

11,31 10,000 113,10

EUR
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en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 71)

TOTAL Capítol 01.50 78.705,66

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 60 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 48)

275,46 154,300 42.503,48

2 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 (P - 49)

22,89 150,000 3.433,50

3 GB2B4133 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75
i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (P - 50)

41,36 60,000 2.481,60

4 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 51)

2,29 99,600 228,08

5 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 52)

3,26 65,000 211,90

6 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o deceix del pas, fletxes, lletres,
símbols, pasos de zebra i illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incluint el premarcatge.
(P - 53)

21,07 236,250 4.977,79

7 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)

84,39 2,000 168,78

8 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)

62,44 5,000 312,20

9 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 56)

76,98 2,000 153,96

10 GBB44110 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat d'alumini
extruït, fixat al suport (P - 57)

279,37 7,500 2.095,28

11 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 60)

99,16 12,000 1.189,92

12 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 59)

29,06 32,700 950,26

13 GBBVV001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'avocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'anclatge roscats, totalment
acabada.
(P - 58)

182,98 7,920 1.449,20

TOTAL Capítol 01.60 60.155,95

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 70 DRENATGES, SENAJAMENTS I CANALITZACIONS

1 GD78U580 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe B, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 62)

129,31 9,780 1.264,65

EUR
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2 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de
gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 ,
per a pou de registre (P - 64)

16,96 3,000 50,88

3 GDD15524 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 65)

197,06 5,500 1.083,83

4 GDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i
fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 67)

244,40 4,000 977,60

5 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 66)

17,17 4,000 68,68

6 G4ZKV01 u Embornal de 70x30 cm per taulell de pont, incluida la reixa de fundició
per 40 T de càrrega i tub de desguàs de PVC rígid D110 mm.

(P - 35)

109,40 8,000 875,20

7 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 61)

67,55 2,000 135,10

8 GD78U620 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1200 mm, classe C, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 63)

180,95 24,000 4.342,80

TOTAL Capítol 01.70 8.798,74

Obra 01 Pressupost OBRA PONT

Capítol 80 IL·LUMINACIÓ

1 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 68)

256,42 4,000 1.025,68

2 GHN32541 u Llumenera amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W i flux
lluminós de 6600 lm de la casa LEDC4, acoblada al suport. (P - 69)

365,89 14,000 5.122,46

3 GHNAT311 u Balisa lluminosa amb una font de LEDs de 23 W amb un flux lluminós
de 1230 lm de la casa LEDC4 (P - 70)

193,89 32,000 6.204,48

TOTAL Capítol 01.80 12.352,62

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/01/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.10  DEMOLICIONS I ENDERROCS 14.133,64

Capítol 01.20  MOVIMENT DE TERRES 44.289,34

Capítol 01.30  EIXUGADES I ESGOTAMENTS 281,60

Capítol 01.40  ESTRUCTURES 1.407.728,59

Capítol 01.50  FERMS I PAVIMENTS 78.705,66

Capítol 01.60  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 60.155,95

Capítol 01.70  DRENATGES, SENAJAMENTS I CANALITZACIONS 8.798,74

Capítol 01.80  IL·LUMINACIÓ 12.352,62

Obra 01 Pressupost OBRA PONT 1.626.446,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.626.446,14

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost OBRA PONT 1.626.446,14

1.626.446,14

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.626.446,14

13 % Despeses generals SOBRE 1.626.446,14................................................................. 211.438,00

6 % Benefici industrial SOBRE 1.626.446,14..................................................................... 97.586,77

Subtotal 1.935.470,91

21 % IVA SOBRE 1.935.470,91.......................................................................................... 406.448,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.341.919,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )
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