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Amidaments 



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 01  DEMOLICIONS I DESMUNTATGES

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

AMIDAMENT DIRECTE 29,500

2 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 131,500

3 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 186,850

4 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 292,050

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

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

AMIDAMENT DIRECTE 330,000

2 G222U108 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

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

3 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
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NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  ESTRUCTURES
C2 01  BIGUES LONGITUDINALS

1 G4531DG3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,800 45,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Bigues longitudinals arc

3 Armadura longitudinal tracció 665.523,000 20,000 0,006 0,006 479,177 C#*D#*E#*F#

4 Armadura longitudinal compressió 665.523,000 6,000 0,006 0,006 143,753 C#*D#*E#*F#

6 Bigues longitudinals terrassa

7 Armadura longitudinal tracció 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Armadura longitudinal compressió 443.682,000 6,000 0,006 0,006 95,835 C#*D#*E#*F#

10 Armadura transversal bigues
longitudinals

64.087,000 300,000 0,006 0,006 692,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.410,905

3 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Bigues longitudinals terrassa

3 Armadura longitudinal tracció 443.682,000 12,000 0,010 0,010 532,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,418

4 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,800 45,000 2,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

3 0,500 45,000 2,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 234,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  ESTRUCTURES
C2 02  BIGUES TRANSVERSALS

1 G4531DG3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,800 9,000 9,000 32,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

2 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,800 45,000 2,000 9,000 648,000 C#*D#*E#*F#
3 0,500 45,000 2,000 9,000 405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.053,000

3 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Bigues transversals
3 Armadura longitudinal tracció 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Armadura longitudinal compressió 1.996.569,000 3,000 0,006 0,006 215,629 C#*D#*E#*F#
6 Armadura transversal 576.786,600 30,000 0,006 0,006 622,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,559

4 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 bigues longitudinals terrassa
3 Armadura longitudinal de tracció 443.682,000 12,000 0,010 0,010 532,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,418

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  ESTRUCTURES
C2 03  ARC

1 G4531DH3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,650 0,500 30,380 2,000 19,747 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,747

2 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arc

3 Armadura longitudinal tracció 1.497.673,000 9,000 0,006 0,006 485,246 C#*D#*E#*F#

4 Armadura longitudinal compressió 1.497.673,000 4,000 0,006 0,006 215,665 C#*D#*E#*F#

6 Armadura transversal 56.692,700 204,000 0,006 0,006 416,351 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.117,262

3 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,800 45,000 2,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

3 0,500 45,000 2,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES

Capítol 03  ESTRUCTURES

C1 02  TIRANTS

1 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i beina d'acer
innoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 T3 7.850,000 5,000 0,050 0,050 98,125 C#*D#*E#*F#

3 T2 7.850,000 6,860 0,050 0,050 134,628 C#*D#*E#*F#

4 T1 7.850,000 4,000 0,050 0,050 78,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,253

2 G4A72211 u Ancoratge d'acer fos, per a monocordons no adherents, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 G4AC1100 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 600 kN de força

AMIDAMENT DIRECTE 2.298,100

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES

Capítol 03  ESTRUCTURES

C1 03  PILES

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 5

1 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pila arc 12,300 0,650 0,500 2,000 7,995 C#*D#*E#*F#

3 Pila terrassa 6,000 0,650 0,500 2,000 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,895

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pila ARC

3 Armadura longitudinal tracció 606.365,000 9,000 0,006 0,006 196,462 C#*D#*E#*F#

4 Armadura longitudinal compressió 606.365,000 5,000 0,006 0,006 109,146 C#*D#*E#*F#

5 Armadura transversal 56.692,700 82,000 0,006 0,006 167,357 C#*D#*E#*F#

7 Pila Terrassa

8 Armadura longitudinal tracció 295.788,000 9,000 0,006 0,006 95,835 C#*D#*E#*F#

9 Armadura longitudinal compressió 295.788,000 5,000 0,006 0,006 53,242 C#*D#*E#*F#

10 Armadura transversal 56.692,700 82,000 0,006 0,006 167,357 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 789,399

3 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 18,300 1,150 2,000 2,000 84,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,180

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

AMIDAMENT DIRECTE 84,180

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 04  LLOSA

1 G45C1AG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 9,000 5,000 0,200 9,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

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

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 303,000 0,006 0,006 7.850,000 85,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,628

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 6,000 45,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES

Capítol 03  ESTRUCTURES

C1 05  ESTREPS

1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

AMIDAMENT DIRECTE 162,000

2 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.

AMIDAMENT DIRECTE 53,325

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 173,800

4 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 1 11,750 6,000 0,013 0,013 93,529 C#*D#*E#*F#*785
0

4 2 59,000 0,900 0,008 0,008 26,677 C#*D#*E#*F#*785
0

5 3 5,000 11,750 0,013 0,013 77,941 C#*D#*E#*F#*785
0

6 4 2,000 11,750 0,013 0,013 31,176 C#*D#*E#*F#*785
0

7 5 0,500 79,000 0,008 0,008 19,845 C#*D#*E#*F#*785
0

8 6 1,600 59,000 0,008 0,008 47,427 C#*D#*E#*F#*785
0

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 7

9 9 8,000 11,750 0,010 0,010 73,790 C#*D#*E#*F#*785
0

10 8 59,000 0,700 0,010 0,010 32,421 C#*D#*E#*F#*785
0

11 7 1,300 59,000 0,008 0,008 38,534 C#*D#*E#*F#*785
0

12 10 3,000 11,750 0,013 0,013 46,764 C#*D#*E#*F#*785
0

13 11 59,000 5,350 0,080 0,080 15.858,256 C#*D#*E#*F#*785
0

14 12 27,000 11,750 0,013 0,013 420,880 C#*D#*E#*F#*785
0

15 13 59,000 2,900 0,008 0,008 85,961 C#*D#*E#*F#*785
0

16 14 79,000 3,700 0,013 0,013 387,780 C#*D#*E#*F#*785
0

17 15 4,000 19,100 0,010 0,010 59,974 C#*D#*E#*F#*785
0

18 16 24,000 19,100 0,010 0,010 359,844 C#*D#*E#*F#*785
0

19 17 128,000 3,700 0,010 0,010 371,776 C#*D#*E#*F#*785
0

20 18 4,000 19,100 0,010 0,010 59,974 C#*D#*E#*F#*785
0

21 19 129,000 3,700 0,010 0,010 374,681 C#*D#*E#*F#*785
0

22 20 59,000 2,900 0,008 0,008 85,961 C#*D#*E#*F#*785
0

23 21 59,000 6,500 0,008 0,008 192,670 C#*D#*E#*F#*785
0

24 22 32,000 11,750 0,013 0,013 498,820 C#*D#*E#*F#*785
0

25 23 69,000 19,100 0,010 0,010 1.034,552 C#*D#*E#*F#*785
0

26 24
27 25 128,000 10,500 0,013 0,013 1.783,018 C#*D#*E#*F#*785

0
28 26 4,500 24,000 0,008 0,008 54,259 C#*D#*E#*F#*785

0
29 27 2,600 10,000 0,010 0,010 20,410 C#*D#*E#*F#*785

0
30 28 4,600 10,000 0,010 0,010 36,110 C#*D#*E#*F#*785

0
31 29 2,000 16,000 0,010 0,010 25,120 C#*D#*E#*F#*785

0
32 30 67,000 1,800 0,010 0,010 94,671 C#*D#*E#*F#*785

0
33 31 7,000 8,000 0,008 0,008 28,134 C#*D#*E#*F#*785

0
34 32 7,000 8,000 0,008 0,008 28,134 C#*D#*E#*F#*785

0

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 8

35 33 7,000 8,000 0,008 0,008 28,134 C#*D#*E#*F#*785
0

36 34 7,000 8,000 0,008 0,008 28,134 C#*D#*E#*F#*785
0

37 35 67,000 1,800 0,010 0,010 94,671 C#*D#*E#*F#*785
0

38 36 128,000 10,500 0,010 0,010 1.055,040 C#*D#*E#*F#*785
0

39 37 4,000 19,100 0,010 0,010 59,974 C#*D#*E#*F#*785
0

40 38 30,000 0,010 0,010 C#*D#*E#*F#*785
0

41 39 30,000 0,010 0,010 C#*D#*E#*F#*785
0

42 40 69,000 19,100 0,010 0,010 1.034,552 C#*D#*E#*F#*785
0

43 24.650,000 0,400 1,000 1,000 9.860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.509,594

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 91,420 2,000 182,840 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 71,466 214,398 C#*D#*E#*F#

4 5,900 10,600 62,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,778

6 G4D0UT15 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist de túnel

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 11,750 7,500 2,000 176,250 C#*D#*E#*F#

3 1,800 2,000 7,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,250

7 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 64,625

8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,500 19,100 28,650 C#*D#*E#*F#

3 11,750 7,000 82,250 C#*D#*E#*F#

4 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,500

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

AMIDAMENTS Data: 07/05/14 Pàg.: 9

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

AMIDAMENT DIRECTE 126,500

10 G3D1U017 m Execució de micropiló de diàmetre 170 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots
tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 114,000

11 G3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 G3EZ2U00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 125 cm

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 04  PAVIMENTS I ACABATS
C1 01  PAVIMENTS

1 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 45,000 6,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

4 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 45,000 6,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

5 G9H11B5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i
compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,060 45,000 6,000 2,420 39,204 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 39,204

6 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 45,000 6,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

7 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 450,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 04  PAVIMENTS I ACABATS
C1 02  BARANES

1 EB1518AM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 04  PAVIMENTS I ACABATS
C1 03  ENLLUMENAT

1 GHQ34C61 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 GHM1U065 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 14,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 55,000

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

6 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i material auxiliar i
de fixació necessari

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 04  PAVIMENTS I ACABATS
C1 04  DRENATGE

1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LES CREMADES
Capítol 05  PARTIDES ALÇADES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA000IM pa Partida alçada a justificar del 1% del PEM, per a imprevistos en l'execució de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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EB1518AMP-1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

219,48 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21B3001P-2 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,46 €
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

G214U020P-3 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

49,77 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

G219U010P-4 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

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G219U030P-5 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

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G219U040P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G219U200P-7 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G21R0002P-8 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

42,25 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G222U103P-9 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

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G222U108P-10 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

16,37 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G227U020P-11 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G228U075P-12 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

44,67 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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G22DU120P-13 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G3D1U017P-14 m Execució de micropiló de diàmetre 170 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació
a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o
repetitiva selectiva, totalment acabat

103,88 €

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3DZ2000P-15 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 4.121,25 €
(QUATRE MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G3EZ2U00P-16 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 125 cm 91,78 €
(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3Z1U010P-17 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.

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G450U070P-18 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,09 €
(NORANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G4515AG3P-19 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

107,15 €

(CENT SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G4531DG3P-20 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

116,85 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G4531DH3P-21 m3 Formigó per a bigues, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

116,85 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G45C1AG3P-22 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

102,68 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G45KU010P-23 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

52,12 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G4A72211P-24 u Ancoratge d'acer fos, per a monocordons no adherents, col·locat 16,03 €
(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G4AC1100P-25 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 600 kN de força 1,70 €
(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

G4B13100P-26 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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G4B35101P-27 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G4B35201P-28 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G4BC3100P-29 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G4D0U010P-30 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 23,10 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

G4D0UT15P-31 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist de túnel 40,19 €
(QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G4D12127P-32 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

30,16 €

(TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G4D31100P-33 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 26,98 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4GAU019P-34 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i
beina d'acer innoxidable

12,00 €

(DOTZE EUROS)

G4Z7U004P-35 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

137,63 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

G711U010P-36 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

13,47 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G774U002P-37 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G781U010P-38 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G96500A2P-39 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G981U026P-40 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

275,51 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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G9E1U010P-41 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

27,72 €

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

G9H11B5GP-42 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada

56,71 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G9H31451P-43 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B
50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

G9J1U010P-44 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,51 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G9J1U030P-45 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou 0,36 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GB1AU100P-46 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

160,01 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GD5JU010P-47 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

263,35 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GD5KU010P-48 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols

310,59 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GG22U060P-49 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7
de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari

15,78 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GG31450VP-50 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

GG381000P-51 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
soldadures aluminotèrmiques

14,99 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GHM1U065P-52 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 14,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

1.157,52 €

(MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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GHQ32964P-53 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
muntat amb lira

175,43 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GHQ34C61P-54 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
acoblat al suport

250,30 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

XPA000CQP-55 pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat a l'obra 2.848,19 €
(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

XPA000IMP-56 pa Partida alçada a justificar del 1% del PEM, per a imprevistos en l'execució de l'obra 2.848,19 €
(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

                                                 Barcelona, abril 2.013

                        L´AUTOR DEL PROJECTE

                        ULRIC CELADA BLESA
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P-1 EB1518AM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

219,48 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser i 193,27000 €
Altres conceptes 24,41000 €

P-2 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,46 €
Altres conceptes 16,46000 €

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

49,77 €

Altres conceptes 49,77000 €

P-4 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

4,35 €

Altres conceptes 4,35000 €

P-5 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

5,83 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,75 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-8 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

42,25 €

Altres conceptes 42,25000 €

P-9 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,98 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-10 G222U108 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

16,37 €

Altres conceptes 16,37000 €

P-11 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2,68 €

B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia obra 1,12800 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €
Altres conceptes 1,50500 €

P-12 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

44,67 €
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B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 6,47190 €

B0111000 m3 Aigua 0,30080 €

B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,64300 €
Altres conceptes 17,25430 €

P-13 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,41 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-14 G3D1U017 m Execució de micropiló de diàmetre 170 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació
a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o
repetitiva selectiva, totalment acabat

103,88 €

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 0,29614 €

B3DBU001 kg Acer ST-37 en tubs per a micropilons 27,25000 €

B051U014 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1 5,73580 €

B031U040 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,19517 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,55000 €

B0111000 m3 Aigua 0,03196 €
Altres conceptes 67,82093 €

P-15 G3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 4.121,25 €
Altres conceptes 4.121,25000 €

P-16 G3EZ2U00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 125 cm 91,78 €
Altres conceptes 91,78000 €

P-17 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.

8,37 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,44910 €
Altres conceptes 1,92090 €

P-18 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,09 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 78,24600 €
Altres conceptes 18,84400 €

P-19 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

107,15 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 73,10340 €
Altres conceptes 34,04660 €

P-20 G4531DG3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

116,85 €

B065WH0C m3 Formigó HA-45/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 82,33820 €
Altres conceptes 34,51180 €

P-21 G4531DH3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

116,85 €

B065WH0B m3 Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 82,33820 €
Altres conceptes 34,51180 €

P-22 G45C1AG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

102,68 €
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B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 73,10340 €
Altres conceptes 29,57660 €

P-23 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

52,12 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,71000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 13,47050 €
Altres conceptes 7,93950 €

P-24 G4A72211 u Ancoratge d'acer fos, per a monocordons no adherents, col·locat 16,03 €

B4A72200 u Ancoratge de tipus actiu per a tendons monotorons no adherents d'acer fos 10,41000 €
Altres conceptes 5,62000 €

P-25 G4AC1100 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 600 kN de força 1,70 €
Altres conceptes 1,70000 €

P-26 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 €
Altres conceptes 1,24455 €

P-27 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,40 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00981 €
Altres conceptes 1,39019 €

P-28 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,35 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00981 €
Altres conceptes 1,34019 €

P-29 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,45 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €
Altres conceptes 1,43692 €

P-30 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 23,10 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14325 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €
Altres conceptes 19,40475 €

P-31 G4D0UT15 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist de túnel 40,19 €

B0DZU002 u Amortització d'elements de fixació per a encofrat metàl·lic 0,42000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57000 €

B0D8U002 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos 4,99000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09550 €
Altres conceptes 34,11450 €
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P-32 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

30,16 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2,75000 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 3,02400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,19100 €
Altres conceptes 23,97500 €

P-33 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 26,98 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,25423 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47960 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,39330 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15280 €
Altres conceptes 23,82426 €

P-34 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i
beina d'acer innoxidable

12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €

P-35 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

137,63 €

B7J1U204 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 77,06000 €
Altres conceptes 60,57000 €

P-36 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

13,47 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura d 7,20300 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,14000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,18000 €
Altres conceptes 4,94700 €

P-37 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,12 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,68800 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,12000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,84000 €
Altres conceptes 3,47200 €

P-38 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,24 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,59400 €
Altres conceptes 1,64600 €

P-39 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base

17,62 €
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de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,18524 €

B9651UA2 m Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i U 3,84300 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,26096 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,03820 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12800 €
Altres conceptes 7,36460 €

P-40 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

275,51 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 186,98000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,38590 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 17,44328 €
Altres conceptes 68,70082 €

P-41 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

27,72 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 4,77750 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,14382 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,38590 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,14200 €
Altres conceptes 14,27078 €

P-42 G9H11B5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada

56,71 €

B9H11B5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 50,72000 €
Altres conceptes 5,99000 €

P-43 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B
50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix

4,08 €

B9H31451 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 a 3,68115 €
Altres conceptes 0,39885 €

P-44 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,51 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,39600 €
Altres conceptes 0,11400 €

P-45 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou 0,36 €

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,20500 €
Altres conceptes 0,15500 €

P-46 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

160,01 €
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B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €

BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe 117,24000 €
Altres conceptes 41,90010 €

P-47 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

263,35 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,76000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,38850 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,79400 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 64,40000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,78800 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,57420 €
Altres conceptes 124,64530 €

P-48 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols

310,59 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 140,16000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 34,21680 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,84200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,60000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,62968 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,33300 €
Altres conceptes 125,80852 €

P-49 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7
de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari

15,78 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,00600 €

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 2,18000 €
Altres conceptes 13,59400 €

P-50 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

4,14 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 seg 2,04000 €
Altres conceptes 2,10000 €

P-51 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
soldadures aluminotèrmiques

14,99 €

BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 3,08000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,19440 €
Altres conceptes 11,71560 €

P-52 GHM1U065 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 14,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

1.157,52 €
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BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 9,57600 €

BHM1U065 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 14 m d'alçaria, planxa de 5 780,73000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 2,80500 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,40000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 1,00100 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,85600 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 93,17370 €
Altres conceptes 219,91830 €

P-53 GHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
muntat amb lira

175,43 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió a 20,04000 €

BHQ32960 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de v 135,66000 €
Altres conceptes 19,73000 €

P-54 GHQ34C61 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
acoblat al suport

250,30 €

BHQ34C60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor 227,01000 €
Altres conceptes 23,29000 €

P-55 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat a l'obra 2.848,19 €
Sense descomposició 2.848,19000 €

P-56 XPA000IM pa Partida alçada a justificar del 1% del PEM, per a imprevistos en l'execució de l'obra 2.848,19 €
Sense descomposició 2.848,19000 €

                                                 Barcelona, abril 2.013

                        L´AUTOR DEL PROJECTE

                        ULRIC CELADA BLESA
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Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES

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 - 3)

49,77 29,500 1.468,22

2 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 - 4)

4,35 131,500 572,03

3 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 - 5)

5,83 186,850 1.089,34

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

4,51 292,050 1.317,15

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 7)

0,75 360,000 270,00

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 (P - 8)

42,25 2,000 84,50

7 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 2)

16,46 20,000 329,20

TOTAL Capítol 01.01 5.130,44

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

7,98 330,000 2.633,40

2 G222U108 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 - 10)

16,37 230,000 3.765,10

3 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

2,68 100,000 268,00

4 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0,41 600,000 246,00

TOTAL Capítol 01.02 6.912,50

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 01 ESTRUCTURES

C2 01 BIGUES LONGITUDINALS

EUR
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1 G4531DG3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 20)

116,85 36,000 4.206,60

2 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 27)

1,40 1.410,905 1.975,27

3 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 28)

1,35 532,418 718,76

4 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta (P - 33)

26,98 234,000 6.313,32

TOTAL C2 01.03.01.01 13.213,95

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 01 ESTRUCTURES

C2 02 BIGUES TRANSVERSALS

1 G4531DG3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 20)

116,85 32,400 3.785,94

2 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta (P - 33)

26,98 1.053,000 28.409,94

3 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 27)

1,40 838,559 1.173,98

4 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 28)

1,35 532,418 718,76

TOTAL C2 01.03.01.02 34.088,62

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 01 ESTRUCTURES

C2 03 ARC

1 G4531DH3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 21)

116,85 19,747 2.307,44

2 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 27)

1,40 1.117,262 1.564,17

3 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta (P - 33)

26,98 234,000 6.313,32

TOTAL C2 01.03.01.03 10.184,93

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 02 TIRANTS

EUR



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

PRESSUPOST Data: 07/05/14 Pàg.: 3

1 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p.
d'anclatges, amortiguadors i beina d'acer innoxidable (P - 34)

12,00 311,253 3.735,04

2 G4A72211 u Ancoratge d'acer fos, per a monocordons no adherents, col·locat (P -
24)

16,03 5,000 80,15

3 G4AC1100 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 600 kN de força (P - 25) 1,70 2.298,100 3.906,77

TOTAL C1 01.03.02 7.721,96

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 03 PILES

1 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 19)

107,15 11,895 1.274,55

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 26)

1,25 789,399 986,75

3 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 10 m (P - 32)

30,16 84,180 2.538,87

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

2,24 84,180 188,56

TOTAL C1 01.03.03 4.988,73

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 04 LLOSA

1 G45C1AG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 22)

102,68 81,000 8.317,08

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 29)

1,45 85,628 124,16

3 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 - 35)

137,63 10,000 1.376,30

4 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 36)

13,47 270,000 3.636,90

TOTAL C1 01.03.04 13.454,44

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 03 ESTRUCTURES

C1 05 ESTREPS

1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 23)

52,12 162,000 8.443,44

EUR
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2 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 - 17)

8,37 53,325 446,33

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 18)

97,09 173,800 16.874,24

4 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 27)

1,40 34.509,594 48.313,43

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 30) 23,10 459,778 10.620,87

6 G4D0UT15 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist de túnel (P - 31) 40,19 203,250 8.168,62

7 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
12)

44,67 64,625 2.886,80

8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 37)

13,12 126,500 1.659,68

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

2,24 126,500 283,36

10 G3D1U017 m Execució de micropiló de diàmetre 170 mm en qualsevol tipus de
terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva,
totalment acabat (P - 14)

103,88 114,000 11.842,32

11 G3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 15)

4.121,25 1,000 4.121,25

12 G3EZ2U00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 125 cm (P - 16) 91,78 12,000 1.101,36

TOTAL C1 01.03.05 114.761,70

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 04 PAVIMENTS I ACABATS

C1 01 PAVIMENTS

1 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 39)

17,62 90,000 1.585,80

2 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 40)

275,51 2,000 551,02

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 44) 0,51 270,000 137,70

4 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 45)

0,36 270,000 97,20

5 G9H11B5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i
granulat calcari, estesa i compactada (P - 42)

56,71 39,204 2.223,26

6 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 43)

4,08 270,000 1.101,60

7 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 -
41)

27,72 450,000 12.474,00

EUR
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TOTAL C1 01.04.01 18.170,58

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 04 PAVIMENTS I ACABATS

C1 02 BARANES

1 EB1518AM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella (P - 1)

219,48 90,000 19.753,20

2 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 46)

160,01 90,000 14.400,90

TOTAL C1 01.04.02 34.154,10

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 04 PAVIMENTS I ACABATS

C1 03 ENLLUMENAT

1 GHQ34C61 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport (P -
54)

250,30 4,000 1.001,20

2 GHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira (P -
53)

175,43 3,000 526,29

3 GHM1U065 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 14,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants
a l'abocador (P - 52)

1.157,52 2,000 2.315,04

4 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció
de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part
proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques (P
- 51)

14,99 55,000 824,45

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 50)

4,14 55,000 227,70

6 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca
REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 49)

15,78 55,000 867,90

TOTAL C1 01.04.03 5.762,58

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades
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Capítol 04 PAVIMENTS I ACABATS

C1 04 DRENATGE

1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 47)

263,35 4,000 1.053,40

2 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 48)

310,59 18,000 5.590,62

TOTAL C1 01.04.04 6.644,02

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

9.631,29 1,000 9.631,29

2 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat a l'obra (P - 55) 2.848,19 1,000 2.848,19

3 XPA000IM pa Partida alçada a justificar del 1% del PEM, per a imprevistos en
l'execució de l'obra (P - 56)

2.848,19 1,000 2.848,19

TOTAL Capítol 01.05 15.327,67

EUR
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NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/05/14 Pàg.: 1

NIVELL 4: C2 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C2 01.03.01.01  BIGUES LONGITUDINALS 13.213,95

C2 01.03.01.02  BIGUES TRANSVERSALS 34.088,62

C2 01.03.01.03  ARC 10.184,93

C1 01.03.01  ESTRUCTURES 57.487,50

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

57.487,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: C1 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C1 01.03.01  ESTRUCTURES 57.487,50

C1 01.03.02  TIRANTS 7.721,96

C1 01.03.03  PILES 4.988,73

C1 01.03.04  LLOSA 13.454,44

C1 01.03.05  ESTREPS 114.761,70

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 198.414,33

C1 01.04.01  PAVIMENTS 18.170,58

C1 01.04.02  BARANES 34.154,10

C1 01.04.03  ENLLUMENAT 5.762,58

C1 01.04.04  DRENATGE 6.644,02

Capítol 01.04  PAVIMENTS I ACABATS 64.731,28

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

263.145,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 5.130,44

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 6.912,50

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 198.414,33

Capítol 01.04  PAVIMENTS I ACABATS 64.731,28

Capítol 01.05  PARTIDES ALÇADES 15.327,67

Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades 290.516,22

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

290.516,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Nou Pont de les Cremades 290.516,22

290.516,22

euros



NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 290.516,22
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 290.516,22........................................................... 37.767,11
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 290.516,22.............................................................. 17.430,97

Subtotal 345.714,30

21 % IVA SOBRE 345.714,30............................................................................................. 72.600,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 418.314,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS DIVUIT MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )

Barcelona, maig 2014

L´AUTORA DEL PROJECTE

ALBA BAÑOS CROS
ENGINYERA DE CAMINS, CANALS I PORTS


