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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 720,000

4 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels
materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

AMIDAMENT DIRECTE 6.400,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

6 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  CUNETES

1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 GD53U002 m Desplaçament transversal cuneta amb peces de formigó de 100x150 mm, inclou la retirada de les peces actuals
i la nova col·locació d'aquestes

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

4 GD53U003 m Cuneta americana de formigó de 1,10 m d'amplada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENT CARRETERA

1 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell

AMIDAMENT DIRECTE 2.400,000

2 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  CARRIL BICI

1 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell

AMIDAMENT DIRECTE 2.375,000

2 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 65 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 2.375,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  ITINERARI VIANANTS

1 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 04  VORERA

1 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 05  ILLETA

1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

2 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

4 GBA1U000 m2 Despintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre
el paviment amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent del color del paviment, incloent el
premarcatge

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

5 GBA1U001 m Despintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent
del color del paviment, incloent el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 03  SENYALITZACIÓ
Titol 3 03  BARRERES DE SEGURETAT

1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 GB2YU603 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, amb tanca de secció
doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 GBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,
totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

6 GB2A001 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica i de fusta, amb separador, incloent tanca de secció simple metàl·lica i de
fusta, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

7 GBA2A002 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador, incloent tanca de fusta de secció arrodonida, part proporcional de
separador, pal cada 4 m, elements de fixació i material auxiliar, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 04  ENLLUMENAT

1 EN1U001 u Fanal autònom LUX+ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge, l'enclavament i soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 EN1U002 u Fanal autònom PRQ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge, l'enclavament i soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CARRETERA C-37Z ENTRE IGUALADA I ÒDENA
Capítol 05  PARTIDES ALÇADES

1 IMP000 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a disposició de la direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

EN1U001 u Fanal autònom LUX+ 5.226,74 32,000 60,101 167.255,68 60,10

GB2A001 m Barrera de seguretat mixta
metàl·lica i de fusta

35,42 900,000 11,452 31.878,00 71,56

G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb
granulat granític, de qualsevol
gruix

111,10 150,000 5,993 16.665,00 77,54

GBA2A002 m Barrera de seguretat de fusta,
arrodonida

35,97 450,000 5,824 16.186,50 83,36

G9H3U465 m2 Mescla bituminosa BBTM 11A
BM-3c, 65 kg/m2

2,42 2.375,000 2,075 5.747,50 85,43

G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent
AC22 surf B60/70 D,inclòs
filler,sense incloure betum

32,88 120,000 1,426 3.945,60 86,84

G219U040 m2 Demolició paviment mescla
bituminosa

4,52 720,000 1,177 3.254,40 88,01

GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop,
fletxes,..., amb pintura
acrílica, 1 capa

11,13 250,000 1,008 2.782,50 90,01

GBA1U000 m2 Despintat de 11,13 250,000 1,009 2.782,50 89,01

GD53U010 m Neteja de cunetes existents 4,37 550,000 0,8610 2.403,50 90,88

GB2A1003 m Barr. seg. metàl· simple, amb
separadors, tipus BMSNA4/120a

28,84 80,000 0,8311 2.307,20 91,71

G219U202 m2 Fresat per cm gruix de mescles
bit., amb transport a central
de reciclatge

0,33 6.400,000 0,7612 2.112,00 92,46

GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos

186,61 11,000 0,7413 2.052,71 93,20

G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, prefabricades de
formigó

27,60 70,000 0,6914 1.932,00 93,90

G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell

0,55 3.375,000 0,6715 1.856,25 94,56

G21B1002 m Desmuntatge barrera BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs pp suports

3,33 500,000 0,6016 1.665,00 95,16

GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm,
nivell 2

140,43 9,000 0,4517 1.263,87 95,62

GBA1U010 m Pintat faixa 10 cm d'amplada,
pintura acrílica, 1 capa

0,49 2.500,000 0,4418 1.225,00 96,06

GBA1U001 m Despintat faixa 10 cm 0,49 2.500,000 0,4419 1.225,00 96,50

G9E1U010 m2 Paviment rajola hidràulica de
20x20x2,5 cm

26,17 40,000 0,3820 1.046,80 96,87

IMP000 PA Partida alçada a justificar per
a imprevistos d'obra a
disposició de la direcció
d'obra

1.000,00 1,000 0,3621 1.000,00 97,23

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell

0,41 2.400,000 0,3522 984,00 97,58

EN1U002 u Fanal autònom 478,49 2,000 0,3423 956,98 97,93

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %%ACUM

GB2YU603 m Muntatge de barrera amb
separador, tipus BMSNA4/120b,
amb tanca recuperada

15,76 50,000 0,2824 788,00 98,21

G219U030 m2 Demolició voreres amb base
form. o pav. form., gruix 20 cm
cota mitja

5,94 120,000 0,2625 712,80 98,47

GD53U002 m Desplaçament transversal cuneta
amb peces de formigó 

9,01 75,000 0,2426 675,75 98,71

G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus
T-3, prefabricades de formigó

22,85 28,000 0,2327 639,80 98,94

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20,
c.plàstica o tova, de qualsevol
gruix

95,52 6,000 0,2128 573,12 99,15

GBB1U011 u Placa circular de 90 cm, nivell
1

94,00 6,000 0,2029 564,00 99,35

GBB1U034 u Placa acer.galv.90x90 cm,
nivell 1 (S-1/S-29)
(S-50/S-63) 

124,20 4,000 0,1830 496,80 99,53

GD53U020 m Neteja pas salvacunetes i
clavegueres de d< 1 m

20,34 15,000 0,1131 305,10 99,64

G229U010 m3 Rebliment drenatges, amb grava
20-40 mm

27,94 10,000 0,1032 279,40 99,74

GD53U003 m Construcció de cuneta americana
de formigó

5,78 28,000 0,0633 161,84 99,80

G219U010 m Demolició vorades sense rigola 4,48 35,000 0,0634 156,80 99,85

G22DU010 m2 Esbrossada de terreny, en zones
no boscoses, definides als
plànols

0,22 500,000 0,0435 110,00 99,89

G21B3002 u Desmunt., càrrega i transp.
senyal vert., inclòs suports i
demol. fonament.

34,71 3,000 0,0436 104,13 99,93

G21B1001 m Desmuntatge barrera BMSNA4 o
BMSNR4, sense  incloure pals

1,75 50,000 0,0337 87,50 99,96

GBA1U050 m Pintat faixa 40 cm d'amplada,
pintura acrílica, 1 capa

1,49 31,000 0,0238 46,19 99,98

GBC1U271 u Captafars barrera seguretat
metàl·lica, refl. DG nivell 3,
a dues cares

6,82 5,000 0,0139 34,10 99,99

G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat

0,73 40,000 0,0140 29,20 100,00

TOTAL: 100,00278.292,52

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

EN1U001P-1 u Fanal autònom LUX+ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge, l'enclavament i soldadura 5.226,74 €

(CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EN1U002P-2 u Fanal autònom PRQ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge, l'enclavament i soldadura 478,49 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G219U010P-3 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U030P-4 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G219U040P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G219U202P-6 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G21B1001P-7 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana d'acer galvanitzat 1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G21B1002P-8 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G21B3002P-9 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

34,71 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G2240002P-10 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G229U010P-11 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

27,94 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G22DU010P-12 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G9650006P-13 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

22,85 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G9650020P-14 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

27,60 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G9E1U010P-15 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

26,17 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G9GA0004P-16 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

95,52 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G9GA0022P-17 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

111,10 €

(CENT ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

G9H1U520P-18 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

32,88 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9H3U465P-19 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

G9J1U325P-20 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G9J1U335P-21 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell 0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GB2A001P-22 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica i de fusta, amb separador, incloent tanca de secció
simple metàl·lica i de fusta, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

35,42 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GB2A1003P-23 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

28,84 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GB2AU580P-24 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en
calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

186,61 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GB2YU603P-25 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

15,76 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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GBA1U000P-26 m2 Despintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre el paviment amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent
del color del paviment, incloent el premarcatge

11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GBA1U001P-27 m Despintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent del color del paviment, incloent el premarcatge

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GBA1U010P-28 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GBA1U050P-29 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GBA2A002P-30 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador, incloent tanca de fusta de secció arrodonida,
part proporcional de separador, pal cada 4 m, elements de fixació i material auxiliar, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

35,97 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GBA31001P-31 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GBB1U011P-32 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

94,00 €

(NORANTA-QUATRE EUROS)

GBB1U034P-33 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

124,20 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GBB1U102P-34 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

140,43 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GBC1U271P-35 u Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les
dues cares, totalment col·locat

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GD53U002P-36 m Desplaçament transversal cuneta amb peces de formigó de 100x150 mm, inclou la retirada
de les peces actuals i la nova col·locació d'aquestes

9,01 €

(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GD53U003P-37 m Cuneta americana de formigó de 1,10 m d'amplada 5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GD53U010P-38 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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GD53U020P-39 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

20,34 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

Igualada, juny 2014

L´autora del Projecte,

Meritxell Boixadé Cuadrat

Graduada en Enginyeria de la Construcció
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P-1 EN1U001 u Fanal autònom LUX+ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge, l'enclavament i soldadura 5.226,74 €

FNL0001 U Fanal autònom LUX+ LED 5.220,00000 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-2 EN1U002 u Fanal autònom PRQ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge, l'enclavament i soldadura 478,49 €

FNL0002 U Fanal autònom LUX+ LED 471,75000 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,

inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de

cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador

5,94 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-6 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o

manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la

neteja de la superfície

0,33 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-7 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana d'acer galvanitzat 1,75 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-8 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica

de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

3,33 €

Altres conceptes 3,33000 €

P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

34,71 €

Altres conceptes 34,71000 €

P-10 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,73 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 0,67950 €

P-11 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,

inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

27,94 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-12 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-13 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada

22,85 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

Altres conceptes 10,56645 €

P-14 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,

inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

27,60 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €

Altres conceptes 11,02790 €

P-15 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del

terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les

feines adients

26,17 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,43900 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €

Altres conceptes 11,07788 €

P-16 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

95,52 €

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

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

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

Altres conceptes 15,32550 €

P-17 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb

estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

111,10 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 10,01000 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,61500 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 83,85300 €

Altres conceptes 15,62200 €

P-18 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

32,88 €

B9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 25,67000 €
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Altres conceptes 7,21000 €

P-19 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2

2,42 €

B9H3U002 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11A, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de pl 1,87460 €

Altres conceptes 0,54540 €

P-20 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,41 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,24500 €

Altres conceptes 0,16500 €

P-21 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell 0,55 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,39200 €

Altres conceptes 0,15800 €

P-22 GB2A001 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica i de fusta, amb separador, incloent tanca de secció

simple metàl·lica i de fusta, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment

col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

35,42 €

BBMX2100 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica a la banda exterior i de fusta a la banda interior 28,50000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-23 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en

calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120

cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,

totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

28,84 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca 21,92000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-24 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en

calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55

mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

186,61 €

BBM2U580 u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitz 148,17000 €

Altres conceptes 38,44000 €

P-25 GB2YU603 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,

amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de

separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar

i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de

qualsevol radi

15,76 €

BBM2U603 m Part proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements de fixació, material a 9,74000 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-26 GBA1U000 m2 Despintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs de illetes sobre el paviment amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent

del color del paviment, incloent el premarcatge

11,13 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

Altres conceptes 8,65020 €

P-27 GBA1U001 m Despintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment amb pintura acrílica en solució

aquosa o amb dissolvent del color del paviment, incloent el premarcatge

0,49 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €
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B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €

Altres conceptes 0,24202 €

P-28 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,49 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €

Altres conceptes 0,24202 €

P-29 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,49 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,17472 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,81720 €

Altres conceptes 0,49808 €

P-30 GBA2A002 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador, incloent tanca de fusta de secció arrodonida,

part proporcional de separador, pal cada 4 m, elements de fixació i material auxiliar, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

35,97 €

BBMF2100 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador, incloent tanca de fusta de secció arrodo 29,05000 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-31 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs

de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,13 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Altres conceptes 8,65020 €

P-32 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG

nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

94,00 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 81,01000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-33 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals

(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de

fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

124,20 €

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 111,21000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-34 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

140,43 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-35 GBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les

dues cares, totalment col·locat

6,82 €

BBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les due 3,93000 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-36 GD53U002 m Desplaçament transversal cuneta amb peces de formigó de 100x150 mm, inclou la retirada

de les peces actuals i la nova col·locació d'aquestes

9,01 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-37 GD53U003 m Cuneta americana de formigó de 1,10 m d'amplada 5,78 €
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Altres conceptes 5,78000 €

P-38 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs

reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,37 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-39 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb

mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

20,34 €

Altres conceptes 20,34000 €

Igualada, juny 2014

L´autora del Projecte,

Meritxell Boixadé Cuadrat

Graduada en Enginyeria de la Construcció
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Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 01 Moviment de terres

Titol 3 01 Demolicions i enderrocs

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

4,48 35,000 156,80

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

5,94 120,000 712,80

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)

4,52 720,000 3.254,40

4 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport dels materials resultants a la
central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície (P
- 6)

0,33 6.400,000 2.112,00

5 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)

0,22 500,000 110,00

6 G21B1001 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana
d'acer galvanitzat (P - 7)

1,75 50,000 87,50

TOTAL Titol 3 01.01.01 6.433,50

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 01 Moviment de terres

Titol 3 02 Cunetes

1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 38)

4,37 550,000 2.403,50

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 39)

20,34 15,000 305,10

3 GD53U002 m Desplaçament transversal cuneta amb peces de formigó de 100x150
mm, inclou la retirada de les peces actuals i la nova col·locació
d'aquestes (P - 36)

9,01 75,000 675,75

4 GD53U003 m Cuneta americana de formigó de 1,10 m d'amplada (P - 37) 5,78 28,000 161,84

TOTAL Titol 3 01.01.02 3.546,19

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 02 Ferms i paviments

Titol 3 01 Paviment carretera

1 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 20)

0,41 2.400,000 984,00

euros
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2 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 18)

32,88 120,000 3.945,60

TOTAL Titol 3 01.02.01 4.929,60

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 02 Ferms i paviments

Titol 3 02 Carril bici

1 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm vell (P - 21)

0,55 2.375,000 1.306,25

2 G9H3U465 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P -
19)

2,42 2.375,000 5.747,50

TOTAL Titol 3 01.02.02 7.053,75

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 02 Ferms i paviments

Titol 3 03 Itinerari vianants

1 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 17)

111,10 150,000 16.665,00

2 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm vell (P - 21)

0,55 1.000,000 550,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 17.215,00

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 02 Ferms i paviments

Titol 3 04 Vorera

1 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
15)

26,17 40,000 1.046,80

2 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 13)

22,85 28,000 639,80

3 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 - 16)

95,52 6,000 573,12

4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 10)

0,73 40,000 29,20

TOTAL Titol 3 01.02.04 2.288,92

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 02 Ferms i paviments

euros
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Titol 3 05 Illeta

1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 14)

27,60 70,000 1.932,00

2 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
11)

27,94 10,000 279,40

TOTAL Titol 3 01.02.05 2.211,40

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 01 Senyalització horitzontal

1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 31)

11,13 250,000 2.782,50

2 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 28)

0,49 2.500,000 1.225,00

3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 29)

1,49 31,000 46,19

4 GBA1U000 m2 Despintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent del color del paviment,
incloent el premarcatge (P - 26)

11,13 250,000 2.782,50

5 GBA1U001 m Despintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent del color del paviment,
incloent el premarcatge (P - 27)

0,49 2.500,000 1.225,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 8.061,19

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 02 Senyalització vertical

1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 9)

34,71 3,000 104,13

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 34)

140,43 9,000 1.263,87

3 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 32)

94,00 6,000 564,00

4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 33)

124,20 4,000 496,80

euros
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TOTAL Titol 3 01.03.02 2.428,80

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 03 Senyalització

Titol 3 03 Barreres de seguretat

1 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4
, inclòs part proporcional de suports (P - 8)

3,33 500,000 1.665,00

2 GB2YU603 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus BMSNA4/120b, amb tanca de secció doble ona recuperada de la
pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi (P - 25)

15,76 50,000 788,00

3 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en
accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi (P -
24)

186,61 11,000 2.052,71

4 GBC1U271 u Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a les dues cares, totalment col·locat (P - 35)

6,82 5,000 34,10

5 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
(P - 23)

28,84 80,000 2.307,20

6 GB2A001 m Barrera de seguretat mixta metàl·lica i de fusta, amb separador,
incloent tanca de secció simple metàl·lica i de fusta, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 22)

35,42 900,000 31.878,00

7 GBA2A002 m Barrera de seguretat de fusta, amb separador, incloent tanca de fusta
de secció arrodonida, part proporcional de separador, pal cada 4 m,
elements de fixació i material auxiliar, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 30)

35,97 450,000 16.186,50

TOTAL Titol 3 01.03.03 54.911,51

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 04 Enllumenat

1 EN1U001 u Fanal autònom LUX+ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge,
l'enclavament i soldadura (P - 1)

5.226,74 32,000 167.255,68

2 EN1U002 u Fanal autònom PRQ LED, inclou el transport a l'obra i el muntatge,
l'enclavament i soldadura (P - 2)

478,49 2,000 956,98

TOTAL Capítol 01.04 168.212,66

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena

Capítol 05 Partides alçades

euros
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1 IMP000 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a disposició de la
direcció d'obra (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.05 1.000,00

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Demolicions i enderrocs 6.433,50

Titol 3 01.01.02  Cunetes 3.546,19

Capítol 01.01  Moviment de terres 9.979,69

Titol 3 01.02.01  Paviment carretera 4.929,60

Titol 3 01.02.02  Carril bici 7.053,75

Titol 3 01.02.03  Itinerari vianants 17.215,00

Titol 3 01.02.04  Vorera 2.288,92

Titol 3 01.02.05  Illeta 2.211,40

Capítol 01.02  Ferms i paviments 33.698,67

Titol 3 01.03.01  Senyalització horitzontal 8.061,19

Titol 3 01.03.02  Senyalització vertical 2.428,80

Titol 3 01.03.03  Barreres de seguretat 54.911,51

Capítol 01.03  Senyalització 65.401,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.079,86

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment de terres 9.979,69

Capítol 01.02  Ferms i paviments 33.698,67

Capítol 01.03  Senyalització 65.401,50

Capítol 01.04  Enllumenat 168.212,66

Capítol 01.05  Partides alçades 1.000,00

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena 278.292,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
278.292,52

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Projecte carretera C-37z entre Igualada i Òdena 278.292,52

278.292,52

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 278.292,52

13 % Despeses Generals SOBRE 278.292,52................................................................... 36.178,03

6 % Benefici Industrial SOBRE 278.292,52........................................................................ 16.697,55

Subtotal 331.168,10

21 % IVA SOBRE 331.168,10............................................................................................. 69.545,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 400.713,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS  MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )

Igualada, juny 2014

L´autora del Projecte,

Meritxell Boixadé Cuadrat
Graduada en Enginyeria de la Construcció
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