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PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

MEDICIONES Fecha: 17/10/12 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  DESBROCE

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tres veces la superficie del tablero 50,000 10,000 3,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.500,000

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  DEMOLICIÓN

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 96,000 2,000 192,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 2 108,000 2,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 408,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación Estribo 1 125,300 125,300 C#*D#*E#*F#

2 Excavación Estribo 2 105,320 105,320 C#*D#*E#*F#

3 Excavación Pila 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 261,620

2 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suelo para la realización del acceso a 4,900 100,000 0,500 5,000 1.225,000 C#*D#*E#*F#

2 maquinaria a la zona de obra. Pte. del
4,9%

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1.225,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRIBOS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Losas de transición 5,000 12,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,000

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata, lado largo 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

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

3 Losas de transición 12,000 0,300 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

4 5,000 0,300 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 81,200

3 E4D2U210 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 les dues cares, per a deixar el formigó vist, de <=7 m d'alçària, com a màxim

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzado, lado largo 76,680 4,000 306,720 C#*D#*E#*F#

2 Alzado, lado corto 12,780 4,000 51,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 357,840

4 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata estribo 2.438,050 2,000 4.876,100 C#*D#*E#*F#

2 Alzado estribo y losa transición 3.806,800 2,000 7.613,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.489,700

5 G45U070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, abocat desde camió o cubilot, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata estribo 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Alzado estribo 142,000 2,000 284,000 C#*D#*E#*F#

3 Losa de transición 12,000 5,000 0,300 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 440,000

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno zapata E-1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Relleno zapata E-2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 105,000

7 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasdós estribo 76,680 2,000 153,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 153,360

8 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total longitud estribos 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

9 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno trasdós estribos sobre tubo
dren

2,950 12,000 2,000 70,800 C#*D#*E#*F#

2 en zonas localizadas hasta la mitad de

3 la altura del trasdós

TOTAL MEDICIÓN 70,800

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PILA

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 Zapata, lado largo 4,125 2,000 8,250 C#*D#*E#*F#

2 Zapata, lado corto 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,250

3 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat amb foma rectilinea i corb, amb consola trepant per a encofrat, d'una alçària <=5m en
cada trepada, amb encofrat a dues cares, amb tauler fenòlic i per a formigó vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 9,810 6,610 64,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,844

4 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata pila 417,050 417,050 C#*D#*E#*F#

2 Alzado pila 1.475,140 1.475,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.892,190

5 G45U070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, abocat desde camió o cubilot, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zapata pila 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#

2 Alzado pila 25,800 25,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,050

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno zapata pila 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 26,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  TABLERO
Subcapítol 01  ESTRUCTURA

1 E4DE1170 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal

MEDICIÓN DIRECTA 961,000

2 G4D9U020 m3 Alleugeriment perdut recte en taulers de ponts, amb poliestirè expandit tallat a mida amb la forma segons
plànols, totalment col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aligeramientos 0,800 50,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 120,000

3 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tablero 23.346,970 23.346,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23.346,970

4 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de qualsevol llargària, tesat amb ancoratges actius
d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix i injecció de beurada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pretensado 1,061 7.850,000 8.328,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8.328,850

5 G450U095 m3 Formigó HP-40/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tablero 5,910 50,000 295,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 295,500

6 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 30,240 2,000 60,480 C#*D#*E#*F#

2 Estribo 16,250 4,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 125,480

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  TABLERO
Subcapítol 02  ACABADOS

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volumen de acera 1,500 0,200 50,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Area de pavimento circulación 50,000 7,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 350,000

Euro
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3 FB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud tablero puente 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

4 G9H1N124 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona circulación 50,000 7,000 0,060 2,400 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,400

5 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud transversal 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona circulación 50,000 0,420 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

8 GIMPOSTA m Imposta prefabricada de hormigón según las dimensiones especificadas en plano, totalmente colocada

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

9 GD75U0Z1 u Embornal per pont, inclosa reixa, caixa, tub de desaigua (segons plànols), col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

10 GALUMBRADO u Alumbrado público con luminaria de marca ALASKA y modelo ILAKLED, con soporte de marca STYLUM,
modelo ICST60 (Galvanizado).

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

11 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmonte de rampa para acceso a 4,900 100,000 0,500 5,000 1.225,000 C#*D#*E#*F#

2 maquinaria a la zona de obra

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1.225,000

12 G443531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per peça composta, amb geometria circular de D=80 mm i 3
mm de gruix, amb fixació segons planols, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i pintat,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sección circular D=80 mm y e=3 mm 0,037 7.850,000 290,450 C#*D#*E#*F#

2 Soporte cada 2 metros (50 piezas) 0,009 7.850,000 70,650 C#*D#*E#*F#

3 Chapa de fijación (200x150x15) (50
piezas)

0,022 7.850,000 172,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 533,800

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  PARTIDAS ALZADAS

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segos indicación de la Direcció d'Obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 PPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 PPACIMBRA pa Partida alçada a justificar para cimbra en toda longitud, con geometría de la sección del tablero según planos,
con apoyos en pila y estribos, sin incumbir en terreno inferior. No integra el encofrado superior.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 PPA0U003 pa Partida alzada a justificar para imprevistos en obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 PPA0U004 pa Partida alçada per a justificar el conexionat del sistema d'enllumenat del pont al sistema d'enllumenat públic,
inclós cuadres necessaris i cables.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios I 



PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 17/10/12 Pág.: 1

34A1D58DP-1 kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de qualsevol llargària, tesat amb

ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix i

injecció de beurada

3,74 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

E4D2U210P-2 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 les dues cares, per a deixar el formigó vist,

de <=7 m d'alçària, com a màxim

38,34 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

E4DE1170P-3 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de

perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal

57,65 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

FB121AEMP-4 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12

cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

105,10 €

(CIENTO CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

G214U020P-5 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans

mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

52,20 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

G21R0002P-6 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

45,06 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

G2212101P-7 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,68 €

(DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

G222U104P-8 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,20 €

(TRECE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

G2264212P-9 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

7,32 €

(SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
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G228U010P-10 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,28 €

(CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

G22D1011P-11 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

1,05 €

(UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

G31D2001P-12 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 24,20 €

(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

G3Z1U010P-13 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,33 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

G443531DP-14 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per peça composta, amb geometria circular

de D=80 mm i 3 mm de gruix, amb fixació segons planols, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant i pintat, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

1,81 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

G45U070P-15 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, abocat desde camió o cubilot, vibrat i

curat

110,63 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

G450U095P-16 m3 Formigó HP-40/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 118,53 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

G4B0U020P-17 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500 N/mm2, col·locat 1,15 €

(UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

G4D0U025P-18 m2 Encofrat i desencofrat amb foma rectilinea i corb, amb consola trepant per a encofrat, d'una

alçària <=5m en cada trepada, amb encofrat a dues cares, amb tauler fenòlic i per a formigó

vist

58,30 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

G4D9U020P-19 m3 Alleugeriment perdut recte en taulers de ponts, amb poliestirè expandit tallat a mida amb la

forma segons plànols, totalment col·locat

108,11 €

(CIENTO OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

G4Z7U004P-20 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a

absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

157,18 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

G4ZB1401P-21 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 14,87 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
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G7882202P-22 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB

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

10,45 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

G931R01JP-23 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i

piconatge del material al 98 % del PM

24,20 €

(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

G9GA0004P-24 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

100,35 €

(CIEN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

G9H1N124P-25 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb

granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

67,96 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

G9HA0010P-26 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

G9J1U020P-27 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

GALUMBRADOP-28 u Alumbrado público con luminaria de marca ALASKA y modelo ILAKLED, con soporte de

marca STYLUM, modelo ICST60 (Galvanizado).

1.930,00 €

(MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS)

GBA1U210P-29 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,76 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

GD5A1605P-30 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

29,33 €

(VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

GD75U0Z1P-31 u Embornal per pont, inclosa reixa, caixa, tub de desaigua (segons plànols), col·locat 174,23 €

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

GIMPOSTAP-32 m Imposta prefabricada de hormigón según las dimensiones especificadas en plano, totalmente

colocada

130,00 €

(CIENTO TREINTA EUROS)

PPA0U001P-33 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segos indicación de la Direcció

d'Obra

15.000,00 €

(QUINCE MIL EUROS)
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PPA0U002P-34 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de

Seguretat i Salut

22.832,69 €

(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS)

PPA0U003P-35 pa Partida alzada a justificar para imprevistos en obra 25.000,00 €

(VEINTICINCO MIL EUROS)

PPA0U004P-36 pa Partida alçada per a justificar el conexionat del sistema d'enllumenat del pont al sistema

d'enllumenat públic, inclós cuadres necessaris i cables.

6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

PPACIMBRAP-37 pa Partida alçada a justificar para cimbra en toda longitud, con geometría de la sección del

tablero según planos, con apoyos en pila y estribos, sin incumbir en terreno inferior. No

integra el encofrado superior.

40.000,00 €

(CUARENTA MIL EUROS)

L´AUTOR DEL PROJECTE

CARLOS PEREA MORALES
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P-1 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de qualsevol llargària, tesat amb

ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix i

injecció de beurada

3,74 €

Otros conceptos 3,74000 €

P-2 E4D2U210 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 les dues cares, per a deixar el formigó vist,

de <=7 m d'alçària, com a màxim

38,34 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,25100 €

B0DG2110 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer 11,43293 €

B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 0,22058 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

Otros conceptos 26,34903 €

P-3 E4DE1170 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de

perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal

57,65 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21974 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,49435 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,69329 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Otros conceptos 52,72441 €

P-4 FB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12

cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

105,10 €

BB121AE0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles ca 84,54000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,76000 €

Otros conceptos 18,80000 €

P-5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans

mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

52,20 €

Otros conceptos 52,20000 €

P-6 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

45,06 €

Otros conceptos 45,06000 €

P-7 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,68 €

Otros conceptos 2,68000 €

P-8 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

13,20 €
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aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Otros conceptos 13,20000 €

P-9 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

7,32 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,82400 €

Otros conceptos 2,49600 €

P-10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,28 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 3,76150 €

P-11 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

1,05 €

Otros conceptos 1,05000 €

P-12 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 24,20 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07530 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,09996 €

Otros conceptos 20,86928 €

P-13 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,33 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Otros conceptos 2,16375 €

P-14 G443531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per peça composta, amb geometria circular

de D=80 mm i 3 mm de gruix, amb fixació segons planols, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant i pintat, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

1,81 €

B44Z50A5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,06000 €

Otros conceptos 0,75000 €

P-15 G45U070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, abocat desde camió o cubilot, vibrat i

curat

110,63 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Otros conceptos 22,35650 €

P-16 G450U095 m3 Formigó HP-40/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 118,53 €
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B060U570 m3 Formigó HP-40, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 97,37700 €

Otros conceptos 21,15300 €

P-17 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500 N/mm2, col·locat 1,15 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

Otros conceptos 0,48770 €

P-18 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat amb foma rectilinea i corb, amb consola trepant per a encofrat, d'una

alçària <=5m en cada trepada, amb encofrat a dues cares, amb tauler fenòlic i per a formigó

vist

58,30 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18825 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,35370 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 7,16000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,84000 €

Otros conceptos 42,69885 €

P-19 G4D9U020 m3 Alleugeriment perdut recte en taulers de ponts, amb poliestirè expandit tallat a mida amb la

forma segons plànols, totalment col·locat

108,11 €

B7C2U002 m3 Poliestire expandit tallat a mida amb la forma de l'alleugeridor 85,70000 €

B0DZU004 u Elements auxiliars de lligat per a alleugeridor 1,40000 €

Otros conceptos 21,01000 €

P-20 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a

absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

157,18 €

B7J1U204 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 83,72000 €

Otros conceptos 73,46000 €

P-21 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 14,87 €

B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 13,97000 €

Otros conceptos 0,90000 €

P-22 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB

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

10,45 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 3,52000 €

Otros conceptos 6,93000 €

P-23 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i

piconatge del material al 98 % del PM

24,20 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 19,53600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,61350 €

P-24 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

100,35 €
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B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,20000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

Otros conceptos 20,10550 €

P-25 G9H1N124 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb

granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

67,96 €

B9H1N120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat gran 61,24000 €

Otros conceptos 6,72000 €

P-26 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Otros conceptos 18,94000 €

P-27 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,36 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,18600 €

Otros conceptos 0,17400 €

P-28 GALUMBRA u Alumbrado público con luminaria de marca ALASKA y modelo ILAKLED, con soporte de

marca STYLUM, modelo ICST60 (Galvanizado).

1.930,00 €

Sin descomposición 1.930,00000 €

P-29 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,76 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,31780 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

Otros conceptos 0,38760 €

P-30 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

29,33 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,50450 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 9,55126 €

Otros conceptos 15,27424 €

P-31 GD75U0Z1 u Embornal per pont, inclosa reixa, caixa, tub de desaigua (segons plànols), col·locat 174,23 €

Sin descomposición 174,23000 €

P-32 GIMPOSTA m Imposta prefabricada de hormigón según las dimensiones especificadas en plano, totalmente

colocada

130,00 €

Sin descomposición 130,00000 €

P-33 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segos indicación de la Direcció

d'Obra

15.000,00 €



PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 17/10/12 Pág.: 5

Sin descomposición 15.000,00000 €

P-34 PPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de

Seguretat i Salut

22.832,69 €

Sin descomposición 22.832,69000 €

P-35 PPA0U003 pa Partida alzada a justificar para imprevistos en obra 25.000,00 €

Sin descomposición 25.000,00000 €

P-36 PPA0U004 pa Partida alçada per a justificar el conexionat del sistema d'enllumenat del pont al sistema

d'enllumenat públic, inclós cuadres necessaris i cables.

6.000,00 €

Sin descomposición 6.000,00000 €

P-37 PPACIMBR pa Partida alçada a justificar para cimbra en toda longitud, con geometría de la sección del

tablero según planos, con apoyos en pila y estribos, sin incumbir en terreno inferior. No

integra el encofrado superior.

40.000,00 €

Sin descomposición 40.000,00000 €

L´AUTOR DEL PROJECTE

CARLOS PEREA MORALES
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 DESBROCE

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 11)

1,05 1.500,000 1.575,00

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 6)

45,06 6,000 270,36

TOTAL Capítol 01.01 1.845,36

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 DEMOLICIÓN

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)

52,20 408,000 21.297,60

TOTAL Capítol 01.02 21.297,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,20 261,620 3.453,38

2 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 - 9)

7,32 1.225,000 8.967,00

TOTAL Capítol 01.03 12.420,38

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRIBOS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 13)

9,33 240,000 2.239,20

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 12) 24,20 81,200 1.965,04

3 E4D2U210 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
les dues cares, per a deixar el formigó vist, de <=7 m d'alçària, com a
màxim (P - 2)

38,34 357,840 13.719,59

4 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

1,15 12.489,700 14.363,16

5 G45U070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, abocat desde
camió o cubilot, vibrat i curat (P - 15)

110,63 440,000 48.677,20

euros
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6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

4,28 105,000 449,40

7 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 22)

10,45 153,360 1.602,61

8 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 30)

29,33 24,000 703,92

9 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 23)

24,20 70,800 1.713,36

TOTAL Capítol 01.04 85.433,48

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 PILA

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 13)

9,33 4,000 37,32

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 12) 24,20 11,250 272,25

3 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat amb foma rectilinea i corb, amb consola trepant
per a encofrat, d'una alçària <=5m en cada trepada, amb encofrat a
dues cares, amb tauler fenòlic i per a formigó vist (P - 18)

58,30 64,844 3.780,41

4 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

1,15 1.892,190 2.176,02

5 G45U070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, abocat desde
camió o cubilot, vibrat i curat (P - 15)

110,63 34,050 3.766,95

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

4,28 26,000 111,28

TOTAL Capítol 01.05 10.144,23

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 TABLERO

Subcapítol 01 ESTRUCTURA

1 E4DE1170 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7
m, per a una superfície horitzontal (P - 3)

57,65 961,000 55.401,65

2 G4D9U020 m3 Alleugeriment perdut recte en taulers de ponts, amb poliestirè expandit
tallat a mida amb la forma segons plànols, totalment col·locat (P - 19)

108,11 120,000 12.973,20

3 G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)

1,15 23.346,970 26.849,02

4 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de
qualsevol llargària, tesat amb ancoratges actius d'acer fos, beina de
tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix i injecció de
beurada (P - 1)

3,74 8.328,850 31.149,90

5 G450U095 m3 Formigó HP-40/B/20/IIa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 16)

118,53 295,500 35.025,62

6 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 21)

14,87 125,480 1.865,89

euros
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TOTAL Subcapítol 01.06.01 163.265,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 TABLERO

Subcapítol 02 ACABADOS

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 24)

100,35 30,000 3.010,50

2 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 27) 0,36 350,000 126,00

3 FB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 4)

105,10 100,000 10.510,00

4 G9H1N124 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 25)

67,96 50,400 3.425,18

5 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 20)

157,18 20,000 3.143,60

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 26) 397,68 21,000 8.351,28

7 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 29)

0,76 50,000 38,00

8 GIMPOSTA m Imposta prefabricada de hormigón según las dimensiones
especificadas en plano, totalmente colocada (P - 32)

130,00 100,000 13.000,00

9 GD75U0Z1 u Embornal per pont, inclosa reixa, caixa, tub de desaigua (segons
plànols), col·locat (P - 31)

174,23 8,000 1.393,84

10 GALUMBRADO u Alumbrado público con luminaria de marca ALASKA y modelo
ILAKLED, con soporte de marca STYLUM, modelo ICST60
(Galvanizado). (P - 28)

1.930,00 8,000 15.440,00

11 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

2,68 1.225,000 3.283,00

12 G443531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per peça composta,
amb geometria circular de D=80 mm i 3 mm de gruix, amb fixació
segons planols, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant i pintat, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. (P - 14)

1,81 533,800 966,18

TOTAL Subcapítol 01.06.02 62.687,58

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 PARTIDAS ALZADAS

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segos indicación de la Direcció d'Obra  (P - 33)

15.000,00 1,000 15.000,00

2 PPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 34)

22.832,69 1,000 22.832,69

3 PPACIMBRA pa Partida alçada a justificar para cimbra en toda longitud, con geometría
de la sección del tablero según planos, con apoyos en pila y estribos,
sin incumbir en terreno inferior. No integra el encofrado superior. (P -
37)

40.000,00 1,000 40.000,00

4 PPA0U003 pa Partida alzada a justificar para imprevistos en obra (P - 35) 25.000,00 1,000 25.000,00

euros
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5 PPA0U004 pa Partida alçada per a justificar el conexionat del sistema d'enllumenat
del pont al sistema d'enllumenat públic, inclós cuadres necessaris i
cables. (P - 36)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.07 108.832,69

euros
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NIVEL 3: Subcapítol Importe

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

Subcapítol 01.06.01  ESTRUCTURA 163.265,28

Subcapítol 01.06.02  ACABADOS 62.687,58

Capítol 01.06  TABLERO 225.952,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
225.952,86

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

Capítol 01.01  DESBROCE 1.845,36

Capítol 01.02  DEMOLICIÓN 21.297,60

Capítol 01.03  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.420,38

Capítol 01.04  ESTRIBOS 85.433,48

Capítol 01.05  PILA 10.144,23

Capítol 01.06  TABLERO 225.952,86

Capítol 01.07  PARTIDAS ALZADAS 108.832,69

Obra 01 Pressupost 01 465.926,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
465.926,60

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Pressupost 01 465.926,60

465.926,60

euros
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/10/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de
15.2 mm enfilat en tendó de
qualsevol llargària, tesat amb
ancoratges actius d'acer fos,
beina de tub d'acer corrugat de
100 mm de D i 0.3 mm de gruix i
injecció de beurada

3,74 8.328,850 6,691 31.149,90

E4D2U210 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 les
dues cares, per a deixar el
formigó vist, de <=7 m
d'alçària, com a màxim

38,34 357,840 2,942 13.719,59

E4DE1170 m2 Encofrat sobre bastida per a
sostres i lloses amb tauler de
fusta, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada
màxima de 7 m, per a una
superfície horitzontal

57,65 961,000 11,893 55.401,65

FB121AEM m Barana d'acer, amb passamà,
travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i
femella

105,10 100,000 2,264 10.510,00

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

52,20 408,000 4,575 21.297,60

G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

45,06 6,000 0,066 270,36

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,68 1.225,000 0,707 3.283,00

G222U104 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

13,20 261,620 0,748 3.453,38

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

7,32 1.225,000 1,929 8.967,00

Euro



PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/10/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

4,28 131,000 0,1210 560,68

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

1,05 1.500,000 0,3411 1.575,00

G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta
per a rases i pous

24,20 92,450 0,4812 2.237,29

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.

9,33 244,000 0,4913 2.276,52

G443531D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, formada per peça
composta, amb geometria
circular de D=80 mm i 3 mm de
gruix, amb fixació segons
planols, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació
antioxidant i pintat, col·locat
a l'obra amb soldadura i
cargols.

1,81 533,800 0,2114 966,18

G450U095 m3 Formigó HP-40/B/20/IIa per a
alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

118,53 295,500 7,5215 35.025,62

G45U070 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa per a
alçats, piles i taulers, abocat
desde camió o cubilot, vibrat i
curat

110,63 474,050 11,2616 52.444,15

G4B0U020 kg Armadura d'acer B 500 S en
barres corrugades de límit
elàstic de 500 N/mm2, col·locat

1,15 37.728,860 9,3117 43.388,19

G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat amb foma
rectilinea i corb, amb consola
trepant per a encofrat, d'una
alçària <=5m en cada trepada,
amb encofrat a dues cares, amb
tauler fenòlic i per a formigó
vist

58,30 64,844 0,8118 3.780,41

G4D9U020 m3 Alleugeriment perdut recte en
taulers de ponts, amb
poliestirè expandit tallat a
mida amb la forma segons
plànols, totalment col·locat

108,11 120,000 2,7819 12.973,20

G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat,
per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

157,18 20,000 0,6720 3.143,60

Euro



PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/10/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça
rectangular de neoprè armat de
més de 6 dm3 de volum,
col·locat

14,87 125,480 0,4021 1.865,89

G7882202 m2 Impermeabilització de parament
amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

10,45 153,360 0,3422 1.602,61

G931R01J m3 Base de tot-u artificial
procedent de granulat reciclat,
col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98
% del PM

24,20 70,800 0,3723 1.713,36

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

100,35 30,000 0,6524 3.010,50

G9H1N124 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de
composició drenant PA-12 amb
granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada
al 98 % de l'assaig marshall

67,96 50,400 0,7425 3.425,18

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

397,68 21,000 1,7926 8.351,28

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus ECR-1

0,36 350,000 0,0327 126,00

GALUMBRADO u Alumbrado público con luminaria
de marca ALASKA y modelo
ILAKLED, con soporte de marca
STYLUM, modelo ICST60
(Galvanizado).

1.930,00 8,000 3,3128 15.440,00

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

0,76 50,000 0,0129 38,00

GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC
de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

29,33 24,000 0,1530 703,92

GD75U0Z1 u Embornal per pont, inclosa
reixa, caixa, tub de desaigua
(segons plànols), col·locat

174,23 8,000 0,3031 1.393,84

GIMPOSTA m Imposta prefabricada de
hormigón según las dimensiones
especificadas en plano,
totalmente colocada

130,00 100,000 2,7932 13.000,00

Euro



PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

17/10/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segos indicación
de la Direcció d'Obra 

15.000,00 1,000 3,2233 15.000,00

PPA0U002 pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut de l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

22.832,69 1,000 4,9034 22.832,69

PPA0U003 pa Partida alzada a justificar
para imprevistos en obra

25.000,00 1,000 5,3735 25.000,00

PPA0U004 pa Partida alçada per a justificar
el conexionat del sistema
d'enllumenat del pont al
sistema d'enllumenat públic,
inclós cuadres necessaris i
cables.

6.000,00 1,000 1,2936 6.000,00

PPACIMBRA pa Partida alçada a justificar
para cimbra en toda longitud,
con geometría de la sección del
tablero según planos, con
apoyos en pila y estribos, sin
incumbir en terreno inferior.
No integra el encofrado
superior.

40.000,00 1,000 8,5937 40.000,00

TOTAL: 100,00465.926,58

Euro



PUENTE SOBRE RIERA DE RUBI

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

465.926,60PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

60.570,4613,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 465.926,60....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 465.926,60....................................................................................................................................27.955,60

Subtotal 554.452,66

21,00 % IVA SOBRE 554.452,66....................................................................................................................................116.435,06

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 670.887,72€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y DOS CENTIMOS )

L´AUTOR DEL PROJECTE

CARLOS PEREA MORALES
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