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Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G21B1201 u Desmuntatge de farola i demolició d'ancoratges clavats a terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 31,500

3 GRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

5 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 11,500

7 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

8 G2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 7G121111 u Il·luminació provisional composta per faroles, i quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1
caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4
endolls bipolars (II+T) mutatge i desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 Z00000001 mes Grua autopropulsada, inclou gruista i desplaçament a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I PILARS
Subcapitol 01  MOVIMENTS DE TERRES

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 G2131323 m3 Enderroc de capa de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,900

2 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 G2223242 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en roca, amb explosius i forat de
diàmetre 30 mm, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 7,600

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I PILARS
Subcapitol 02  FONAMENTS

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

AMIDAMENT DIRECTE 7,600

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

AMIDAMENT DIRECTE 10,900

3 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 526,740

4 G31512H4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de autocompactant amb superplastificant i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 3,800

5 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb reutilització de terres abocat manualment

AMIDAMENT DIRECTE 27,500

6 G2R3B03A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I PILARS
Subcapitol 03  PILARS

1 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 21,470

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 25 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 645,000

3 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 13,250

4 G45D1AG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 3,800

5 G4BDDCGG m2 Armadura per a membranes AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

AMIDAMENT DIRECTE 24,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  DINTELLS

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

AMIDAMENT DIRECTE 82,100

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.213,000

3 G4531BH4 m3 Formigó per a bigues, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

AMIDAMENT DIRECTE 16,250

4 K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló

AMIDAMENT DIRECTE 22,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  TAULELL
Subcapitol 01  ELEMENTS DE RECOLZAMENT

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

AMIDAMENT DIRECTE 93,600

Obra 01 PRESSUPOST 01

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capítol 04  TAULELL
Subcapitol 02  BIGUES

1 G4L11196 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m, 5000000 i
10000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 50,850

2 G4L11297 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul,
5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 3000 i 4000 cm2 de secció, col·locada amb grua

AMIDAMENT DIRECTE 45,120

3 G4LM13CE t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc dolly de 60 t de càrrega
útil i 30 m de llargària

AMIDAMENT DIRECTE 63,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  TAULELL
Subcapitol 03  LLOSA

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

AMIDAMENT DIRECTE 137,500

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.467,800

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

AMIDAMENT DIRECTE 32,750

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FERMS I PAVIMENTS
Subcapitol 01  FERMS

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

AMIDAMENT DIRECTE 13,100

2 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 23,230

3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

AMIDAMENT DIRECTE 23,230

4 G9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 11,600

5 G9K2U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

AMIDAMENT DIRECTE 202,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 101,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FERMS I PAVIMENTS
Subcapitol 02  VORERA

1 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, 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

2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 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 33,000

3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, 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 24,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FERMS I PAVIMENTS
Subcapitol 03  JUNTES DILATACIÓ

1 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  ROTONDA

1 G45D17B3 m3 Formigó per a membranes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 G9E1F20H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 56,500

3 G985A70H m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

5 F228U010 m3 Rebliment amb terres aportació , en tongades de 25 cm, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  ACABATS
Subcapitol 01  SENYALITZACIÓ

1 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

2 FBA31110 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 4,800

3 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  ACABATS
Subcapitol 02  BARANES

1 FB121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 24,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  ACABATS
Subcapitol 03  REVESTIMENT DE PEDRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 G6111135 m3 Paredat de 20 cm gruix de pedra granítica carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 9,820

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  ACABATS
Subcapitol 04  ALTRES ACABATS

1 FBA31110 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 4,600

2 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

3 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, de fins a 5 m
d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 Z00000002 u Partida alçada per a seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut del present projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Amidament detallat tancament perímetre obra 

 

 

Amidament retirada baranes de formigó i metàliques, retirada de la vorera i retirada de fangs i graves canal. 

Treballs previs 

Detall Amidament 

Tancament perímetre de la zona de treball i 
tall trànsit vianants amb tanques mòbils 
d’acer amb peus de formigó prefabricat 
 

86 metres zona d’apilament de materials i zones pels treballadors 
4 metres per tallar el trànsit de vianants a les voreres afectades. 
 
Total = 90 metres 

Retirada baranes del pont actual de la zona 
de projecte 

20 metres de barana metàl·lica del pont 
11,5 metres baranes de formigó del Passeig del Ter 

Retirada vorera zona el projecte Total = 31,5 metres 

Retirada 40-50cm gruix de fangs solera del 
canal 

Total = 160 m
2 
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Moviments de terres  

Detall Amidament 

Retirada parcial de la solera de formigó 
armat de 15 centímetres del canal 
ind15ustrial 

Fonamentació 2 = 8 m
2 

·0,15m = 1,2 m
3
 

Fonamentació 3 = 6 m
2
·0,15m = 0,9 m

3
 

Fonamentació 4 = 12 m
2
·0,15m = 1,8 m

3 
 

 
Total = 3,9 m

3
 

Excavació per fonamentació del terreny 
granular compacte 

Fonamentació 1 = 6,4 m
3
 

Fonamentació 2 = 7,7 m
3
 

Fonamentació 3 = 4,6 m
3 

Fonamentació 4 =11,2 m
3
 

 
Total = 30 m

3
 

Excavació per fonamentació de metre de 
gruix de roca per trobar la roca sana  

Fonamentació 1 = 1,25·1,25·1 = 1,6 m
3
 

Fonamentació 2 = 1,1·2,25·1  = 2,5 m
3
 

Fonamentació 3 = 1·1,35·1  = 1,35 m
3 

Fonamentació 4 = 1,45·1,45·1  = 2,1 m
3 

 
Total = 7,6 m

3
 

Solera de formigó del canal industrial a retirar
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Volum de terres 

Amidament sabates de Fonamentació 

 

  

Referències Geometria Armat 

P-1 Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 125.0 cm 
Ample sabata Y: 125.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 11Ø20c/10 
Y: 7Ø25c/16 

P-2 Sabata rectangular excèntrica 
Ample sabata X: 110.0 cm 
Ample sabata Y: 225.0 cm 
Cantell: 80.0 cm 

Sup X: 8Ø16c/27 
Sup Y: 4Ø16c/27 
Inf X: 10Ø16c/22 
Inf Y: 10Ø25c/10 

P-3 Sabata rectangular excèntrica 
Ample sabata X: 100.0 cm 
Ample sabata Y: 135.0 cm 
Cantell: 35.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 3Ø12c/30 
Inf X: 10Ø16c/13 
Inf Y: 7Ø25c/13 

P-4 Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 145.0 cm 
Ample sabata Y: 145.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 6Ø20c/22 
Inf Y: 12Ø20c/11      

 

AMIDAMENT DETALLAT  

 

Referència: P-1  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø20 Ø25  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x1.84 
11x4.54 

 
20.24 
49.91 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
7x2.13 
7x8.21 

14.91 
57.45 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

20.24 
49.91 

14.91 
57.45 

  
107.36 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

22.26 
54.90 

16.40 
63.20 

  
118.10 

 
 
 
 
 



 

Document Nº4 – Pressupost  5 

Referència: P-2  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø16 Ø25  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

10x1.30 
10x2.05 

 
13.00 
20.52 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
10x2.94 
10x11.33 

29.40 
113.29 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

8x1.36 
8x2.15 

 
10.88 
17.17 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x2.45 
4x3.87 

 
9.80 
15.47 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

33.68 
53.16 

29.40 
113.29 

  
166.45 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

37.05 
58.48 

32.34 
124.62 

  
183.10 

 

Referència: P-3  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø25  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
10x1.57 
10x2.48 

 
15.70 
24.78 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

  
7x2.21 
7x8.52 

15.47 
59.61 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

5x1.13 
5x1.00 

  
5.65 
5.02 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

3x1.48 
3x1.31 

  
4.44 
3.94 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

10.09 
8.96 

15.70 
24.78 

15.47 
59.61 

  
93.35 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

11.10 
9.86 

17.27 
27.25 

17.02 
65.58 

  
102.69 

 
 

ferència: P-4  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12 Ø20  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
6x2.20 
6x5.43 

13.20 
32.55 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
12x2.20 
12x5.43 

26.40 
65.11 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

5x1.58 
5x1.40 

 
7.90 
7.01 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

5x1.58 
5x1.40 

 
7.90 
7.01 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

15.80 
14.02 

39.60 
97.66 

  
111.68 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

17.38 
15.42 

43.56 
107.43 

  
122.85 

 
  

 
 

 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó 

(m³) 

Element Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, 
Yc=1.5 

Referència: P-1   54.90 63.20 118.10 0.47 

Referència: P-2  58.48  124.62 183.10 1.98 

Referència: P-3 9.86 27.26  65.57 102.69 0.47 

Referència: P-4 15.42  107.43  122.85 0.84 

Totals 25.28 85.74 162.33 253.39 526.74 3.76 
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Taula resum 

Fonamentacions 

Detall Amidament 

Capa de formigó de neteja i anivellament de 10 cm Fonamentació 1 = 1,25·1,25 = 1,6 m
2
 

Fonamentació 2 = 1,1·2,25 = 2,5 m
2
 

Fonamentació 3 = 1·1,35 = 1,35 m
2 

Fonamentació 4 = 1,45·1,45 = 2,1 m
2
 

 
Total = 7,6 m

2
 

Encofrat sabates Fonamentació 1 = 1,25·0,3·4= 1,5 m
2
 

Fonamentació 2 =1,1·0,8·2+2,25·0,8·2=5,4 m
2
 

Fonamentació 3 = 1·0,35·2+1,35·0,35·2=1,7 m
2 

Fonamentació 4 = 1,45·0,4·4=2,3 m
2
 

 
Total = 10,9 m

2
 

Armat sabates Fonamentació 1 = 118.1 Kg 
Fonamentació 2 = 183.1 Kg  
Fonamentació 3 = 102.69 Kg

 

Fonamentació 4 = 122.85 Kg 
 
Total = 526.74 kg 

Formigó sabates Fonamentació 1 = 1,25·1,25·0,3= 0,47 m
3
 

Fonamentació 2 =2,25·1,1·0,8= 1.98 m
3
 

Fonamentació 3 = 1·1,35·0,35= 0,47 m
3 

Fonamentació 4 = 1,45·1,45·0,4= 0,84 m
3
 

 
Total = 3,7 m

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dintells 

Detall Amidament 

Encofrat Dintells Dintell Nord = 0,9·13,06·2+0,75·13,06·2=43,1 m
2
 

Dintell Sud = 0,9·11,82·2+0,75·11,82·2=39 m
2
 

 
Total = 82,1 m

2
 

Armat Dintells Dintell Nord = 6φ25 (long) + 4φ32 (long) + 2c12φ25c/10(4m) + 
2c12φ25c/20(6,15m) +  2c12φ25c/10(2,5m) +   L solapaments + L 
ancoratges + 2c12φ25c/25 = 631 Kg 
Dintell Sud = 6φ25 (long) + 4φ32 (long) + 2c12φ25c/10(4m) + 
2c12φ25c/20(4,95) +  2c12φ25c/10(2,5m) +   L solapaments + L 
ancoratges + 2c12φ25c/25 = 582 Kg 
 
 Total = 1213 kg 

Volum formigó Dintells Dintell Nord = 0,75·0,9·12,65 = 8,54 m
3
 

Dintell Sud =  0,75·0,9·4,48 = 7,7 m
3
 

 
Total = 16,25 m

3
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Taulell 

Detall Amidament 

Elements de recolzament Neoprens 400x500x39mm = 7,8 dm
3
 cada un 

 
Total = 93,6 dm

3
 

Bigues Inèrcia secció : 6635000 cm
4
 

Àrea secció: 2701 
Longitud biga 1 = 7,7 m 
Longitud biga 2 = 11,02 m 
Longitud biga 3 = 14,39 m 
Longitud biga 4 = 17,74 m 
Longitud biga 5 = 21,1 
Longitud biga 6 = 24,02 
 
Bigues < 20 m = Biga 1,2,3 i 4 = 50,85 m 
Bigues > 20 m = Biga 5 i 6 = 45,12 m 

Transport bigues Distància estimada (50-100 Km) 
Pes = 660,7 Kg/ml · (7.7+11.02+14.39+17.74+21.1+24.02) = 
63,4 T 
Long max = 24,02 m 
 

Prelloses Entre bigues 1-2 = 15,4 m
2
 

Entre bigues 2-3 = 20,2 m
2
 

Entre bigues 3-4 = 24,8 m
2
 

Entre bigues 5-6 = 29,5 m
2
 

Esgraó vertical lateral biga 1 = 11,5 m
2
    

Esgraó vertical lateral biga 2 = 36,1 m
2
 

 
Total= 137,5 m

2
 

Formigó Llosa Àrea total = 131 m
2
 

Gruix = 25 cm 
 
Total = 32,75 m

3
 

Armadura llosa Armadura superior = φ8c/20 en ambdues direccions (502 Kg) 
Armadura inferior = φ8c/10 en ambdues direccions (965,8 Kg) 
Longitud total d’armadura φ8 = 3720 m 
 
Pes total armadura = 1467,8 

Formigó en massa per anivellació al replanteig 
definitiu 

*gruixos variables segons replanteig definitiu 
S’estima un gruix mig de 10 centímetres 
 
Total = 13,1 m

3
 

Ferms Àrea trànsit rodat = 101 m
2 

Densitat mescla bituminosa = 2,3 Tn/m
3
 

Capa de rodat de mescla bituminosa drenant 
(PA) de 5 centímetres 
 

Total = 2,3 T/m
3
·0,05 m·101 m

2
 = 11,6 T 

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus 
ECR-1. 
 

Total = 101 m
2
 

Capa intermèdia tipus S-12 de 10 cm d’espessor. 
 

Total =2,3 T/m
3
·0,10 m·101 m

2
 23,23 T 

Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus 
ECR-1. 
 

Total = 101 m
2
 

Capa base tipus S-20 de 10 cm d’espessor. 
 

Total = 2,3 T/m
3
·0,1 m·101 m

2
 = 23,23 T 

Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa tipus 
ECI 
 

Total = 101 m
2
 

Junta de dilatació  
 

Contorn de contacte de la nova estructura amb la via existent. 
Total = 31 m 
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Acabats 

Detall Amidament 

Baranes Longitud exterior del taulell = 24,2 metres 

Tub PVC instal·lació faroles i cables enllumenat Longitud exterior del taulell = 24,2 metres 

Revestiment de pedra Arcades = 9 m
2
+ 1,5 m

2
 = 10,5 m

2
 

Part vista pilar 1 = 4,65 · 0,75 · 4 = 14 m
2 

Part vista dintell Sud = 12,81·0,9+0,9·0.75= 12,2 m
2 

Part vista dintell Nord = 13,05 · 0,9 +0,9·0,75 = 12,4 m
2 

 

Total = 49,1 m
2
 amb gruix de 0,2 = 9.82 m

3
 

Senyalització vertical a col·locar 4 Senyals rotonda 
4 Senyals Cedeix el pas 

Senyalització vertical  a retirar 1 Senyal STOP 

Senyalització horitzontal a retirar 
 

48 metres línia discontinua 
1 cedeix el pas (1,3 m

2
) 

3 Fletxes sentit (1,1·3=3,3 m
2
) 

Senyalització horitzontal a pintar 17 metres línia discontinua ample 
4 Símbols cedeix el pas (1,3 m

2
·4 =4,8 m

2
) 

 

 

Vorera 

Detall Amidament 

Formigó en massa de 20 cm. Total = 30 m2·0,2m = 6 m3 

Llambordes de formigó prefabricat Total = 30 m2 

Vorada prefabricada d’alçada major a la vorera 
com a seguretat, similar a la existent actualment 

Perímetre lateral interior vorera = 24,5 metres 

Rotonda 

Formigó en massa  Àrea = 95 m2 

 

10 cm a tota la base :  95 m2·0,1m = 9,5 m3 
Graó triangular 2m perímetre exterior de 0,1 a 0,3 m = 0.133·2·∏·R= 4,6 m3 
 
Total =  14,1 m3 

Llambordes 2 metres exteriors (Radi 3,5 a 5,5) = 56,5 m2 

Graó formigó prefabricat Perímetre rotonda interior = ·2·∏·R = 22 m 

Terres rebliment Volum interior rotonda amb gruix de 1 metre =  1·∏·3,52/2 =19 m3 
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Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

7G121111P-1 u Il·luminació provisional composta per faroles, i quadre secundari per a instal·lació elèctrica
d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) mutatge i desmuntatge inclòs

578,81 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F228U010P-2 m3 Rebliment amb terres aportació , en tongades de 25 cm, com a màxim 10,15 €

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F2A15000P-3 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FB121AEEP-4 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

103,04 €

(CENT TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FBA1B110P-5 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FBA31110P-6 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FBB11121P-7 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

83,02 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FBB11251P-8 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,07 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G2131323P-9 m3 Enderroc de capa de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

63,38 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G2192C06P-10 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G21B1201P-11 u Desmuntatge de farola i demolició d'ancoratges clavats a terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G21B1301P-12 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G21B2001P-13 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

19,59 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G2223242P-14 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en roca, amb
explosius i forat de diàmetre 30 mm, i càrrega sobre camió

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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G2223R21P-15 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G228A0AFP-16 m3 Rebliment no compactat de rasa amb reutilització de terres abocat manualment 1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G22D1011P-17 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G2R3503AP-18 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2R3B03AP-19 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

G2R540M0P-20 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G31512H4P-21 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de autocompactant amb superplastificant i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

84,60 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G31B3200P-22 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G31D1001P-23 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G3Z112P1P-24 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4515FH4P-25 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

110,92 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G4531BH4P-26 m3 Formigó per a bigues, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

126,91 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G45C1AG3P-27 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

105,78 €

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G45D17B3P-28 m3 Formigó per a membranes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

101,89 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G45D1AG3P-29 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108,76 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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G4B13100P-30 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 25 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G4B35101P-31 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

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G4BC3100P-32 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

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G4BDDCGGP-33 m2 Armadura per a membranes AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G4D12107P-34 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

24,58 €

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

G4D31100P-35 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 25,68 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4D81301P-36 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

42,58 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4L11196P-37 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m,
5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

391,27 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G4L11297P-38 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m
de llum de càlcul, 5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 3000 i 4000 cm2 de secció, col·locada
amb grua

386,58 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4LM13CEP-39 t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc dolly
de 60 t de càrrega útil i 30 m de llargària

19,18 €

(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G4Z7U012P-40 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

201,26 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

G4ZB1401P-41 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 15,22 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G6111135P-42 m3 Paredat de 20 cm gruix de pedra granítica carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter
ciment 1:6

392,89 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G9650007P-43 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, 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

25,91 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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G985A70HP-44 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

41,13 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G9E1F20HP-45 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G9E1U020P-46 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 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

29,41 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G9GA0006P-47 m3 Paviment de formigó HM-25, 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

88,87 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G9H1U612P-48 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,17 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G9H1U620P-49 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

27,13 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G9H1U815P-50 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

30,99 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G9J1U020P-51 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G9K2U010P-52 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

GRE612A0P-53 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

43,91 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

K4C31510P-54 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic
telescòpic i tauló

15,79 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

MHMY0001P-55 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us
anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

195,41 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 7G121111 u Il·luminació provisional composta per faroles, i quadre secundari per a instal·lació elèctrica
d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) mutatge i desmuntatge inclòs

578,81 €

Altres conceptes 578,81000 €

P-2 F228U010 m3 Rebliment amb terres aportació , en tongades de 25 cm, com a màxim 10,15 €

Altres conceptes 10,15000 €

P-3 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 FB121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

103,04 €

BB121AE0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

82,24000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,36620 €

Altres conceptes 20,43380 €

P-5 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,83 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18600 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77800 €

Altres conceptes 0,86600 €

P-6 FBA31110 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

8,87 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

Altres conceptes 4,05193 €

P-7 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

83,02 €

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

Altres conceptes 12,78000 €

P-8 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,07 €

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

Altres conceptes 12,78000 €

P-9 G2131323 m3 Enderroc de capa de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

63,38 €

Altres conceptes 63,38000 €

P-10 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-11 G21B1201 u Desmuntatge de farola i demolició d'ancoratges clavats a terra amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-12 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,55 €
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Altres conceptes 6,55000 €

P-13 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

19,59 €

Altres conceptes 19,59000 €

P-14 G2223242 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en roca, amb
explosius i forat de diàmetre 30 mm, i càrrega sobre camió

12,06 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 3,02400 €

Altres conceptes 9,03600 €

P-15 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

24,04 €

Altres conceptes 24,04000 €

P-16 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb reutilització de terres abocat manualment 1,99 €

Altres conceptes 1,99000 €

P-17 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,38 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-18 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

8,98 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-19 G2R3B03A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

10,69 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-20 G2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

13,48 €

Altres conceptes 13,48000 €

P-21 G31512H4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de autocompactant amb superplastificant i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

84,60 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,08500 €

Altres conceptes 16,51500 €

P-22 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,16 €

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

Altres conceptes 1,15455 €

P-23 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,50 €

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

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

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

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

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

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 15,57380 €
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P-24 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,88 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,11310 €

Altres conceptes 4,76690 €

P-25 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

110,92 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

83,37480 €

Altres conceptes 27,54520 €

P-26 G4531BH4 m3 Formigó per a bigues, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

126,91 €

B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

80,71080 €

Altres conceptes 46,19920 €

P-27 G45C1AG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

105,78 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

76,96920 €

Altres conceptes 28,81080 €

P-28 G45D17B3 m3 Formigó per a membranes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

101,89 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,09440 €

Altres conceptes 31,79560 €

P-29 G45D1AG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108,76 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

76,96920 €

Altres conceptes 31,79080 €

P-30 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 25 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 €

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

Altres conceptes 1,20455 €

P-31 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

1,55 €

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

Altres conceptes 1,54019 €

P-32 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

1,40 €

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

Altres conceptes 1,38692 €

P-33 G4BDDCGG m2 Armadura per a membranes AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

6,93 €

B0B341C7 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

4,42800 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03270 €

Altres conceptes 2,46930 €

P-34 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

24,58 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,21200 €

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

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

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

Altres conceptes 20,18760 €

P-35 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 25,68 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

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 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50358 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

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

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

Altres conceptes 22,43358 €

P-36 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

42,58 €

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

Altres conceptes 13,94700 €

P-37 G4L11196 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, fins a 20 m,
5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2 de secció, col·locada amb grua

391,27 €

B4PA12A7 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de <= 20 m
de llum com a màxim, amb un moment d'inèrcia entre 5000000 i 10000000 cm4, i una secció
entre 2500 i 3000 cm2

310,50000 €

Altres conceptes 80,77000 €

P-38 G4L11297 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m
de llum de càlcul, 5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 3000 i 4000 cm2 de secció, col·locada
amb grua

386,58 €

B4PA13A8 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de 20 a 30 m
de llum , amb un moment d'inèrcia entre 5000000 i 10000000 cm4, i una secció entre 3000 i
4000 cm2

354,36000 €

Altres conceptes 32,22000 €

P-39 G4LM13CE t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió semiremolc dolly
de 60 t de càrrega útil i 30 m de llargària

19,18 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-40 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

201,26 €

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer
embegudes, per a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts amb morter
sintètic

116,51850 €
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Altres conceptes 84,74150 €

P-41 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 15,22 €

B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 14,43000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-42 G6111135 m3 Paredat de 20 cm gruix de pedra granítica carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter
ciment 1:6

392,89 €

Altres conceptes 392,89000 €

P-43 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, 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

25,91 €

B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a 8,23200 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,72753 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,78240 €

Altres conceptes 11,16807 €

P-44 G985A70H m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

41,13 €

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 13,02000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07484 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

8,60706 €

Altres conceptes 19,42810 €

P-45 G9E1F20H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

33,86 €

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,74180 €

B0111000 m3 Aigua 0,00119 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49650 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,77657 €

Altres conceptes 24,84394 €

P-46 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 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

29,41 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 4,74600 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,25330 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,97800 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,14250 €

Altres conceptes 16,29020 €

P-47 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, 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

88,87 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,10000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,26250 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 69,07950 €

Altres conceptes 16,18800 €

P-48 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,17 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

21,42000 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-49 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

27,13 €

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

20,95000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-50 G9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

30,99 €

B9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

23,56000 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-51 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,25 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,12000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-52 G9K2U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,77 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,10000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,24728 €

Altres conceptes 0,42272 €

P-53 GRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

43,91 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,50000 €

Altres conceptes 39,41000 €

P-54 K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic
telescòpic i tauló

15,79 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,59977 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,68000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,09200 €

Altres conceptes 13,41823 €

P-55 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us
anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

195,41 €

FG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable
de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

100,93796 €
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,59660 €

FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada

53,96624 €

Altres conceptes 29,90920 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Treballs previs

1 G21B1201 u Desmuntatge de farola i demolició d'ancoratges clavats a terra amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

6,31 2,000 12,62

2 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 10)

5,09 31,500 160,34

3 GRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) (P - 53)

43,91 1,000 43,91

4 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 17)

3,38 160,000 540,80

5 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 12)

6,55 20,000 131,00

6 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

19,59 11,500 225,29

7 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 18)

8,98 45,000 404,10

8 G2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 20)

13,48 30,000 404,40

9 7G121111 u Il·luminació provisional composta per faroles, i quadre secundari per a
instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) mutatge i desmuntatge inclòs (P -
1)

578,81 2,000 1.157,62

10 Z00000001 mes Grua autopropulsada, inclou gruista i desplaçament a l'obra.

(P - 0)

4.000,00 3,000 12.000,00

TOTAL Capítol 01.01 15.080,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Elements de fonamentació i pilars

Subcapitol 01 Moviments de terres

1 G2131323 m3 Enderroc de capa de formigó armat, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió (P - 9)

63,38 3,900 247,18

2 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 15)

24,04 30,000 721,20

3 G2223242 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària,
en roca, amb explosius i forat de diàmetre 30 mm, i càrrega sobre
camió (P - 14)

12,06 7,600 91,66

TOTAL Subcapitol 01.02.01 1.060,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Elements de fonamentació i pilars

Subcapitol 02 Fonaments

EUR



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 24)

10,88 7,600 82,69

2 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 23) 18,50 10,900 201,65

3 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 22)

1,16 526,740 611,02

4 G31512H4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de autocompactant amb
superplastificant i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 21)

84,60 3,800 321,48

5 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb reutilització de terres abocat
manualment (P - 16)

1,99 27,500 54,73

6 G2R3B03A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 19)

10,69 8,000 85,52

TOTAL Subcapitol 01.02.02 1.357,09

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Elements de fonamentació i pilars

Subcapitol 03 Pilars

1 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària
fins a 10 m (P - 34)

24,58 21,470 527,73

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim
25 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 30)

1,21 645,000 780,45

3 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 25)

110,92 13,250 1.469,69

4 G45D1AG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 29)

108,76 3,800 413,29

5 G4BDDCGG m2 Armadura per a membranes AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 33)

6,93 24,200 167,71

TOTAL Subcapitol 01.02.03 3.358,87

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Dintells

1 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta (P - 35)

25,68 82,100 2.108,33

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 - 31)

1,55 1.213,000 1.880,15

3 G4531BH4 m3 Formigó per a bigues, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 26)

126,91 16,250 2.062,29

4 K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 54)

15,79 22,500 355,28

EUR



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.03 6.406,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Taulell

Subcapitol 01 Elements de recolzament

1 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 41)

15,22 93,600 1.424,59

TOTAL Subcapitol 01.04.01 1.424,59

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Taulell

Subcapitol 02 Bigues

1 G4L11196 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en
doble T, fins a 20 m, 5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000
cm2 de secció, col·locada amb grua (P - 37)

391,27 50,850 19.896,08

2 G4L11297 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en
doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 5000000 i 10000000 cm4
d'inèrcia i 3000 i 4000 cm2 de secció, col·locada amb grua (P - 38)

386,58 45,120 17.442,49

3 G4LM13CE t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb
camió semiremolc dolly de 60 t de càrrega útil i 30 m de llargària (P -
39)

19,18 63,400 1.216,01

TOTAL Subcapitol 01.04.02 38.554,58

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Taulell

Subcapitol 03 Llosa

1 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix,
per a taulers de ponts de bigues (P - 36)

42,58 137,500 5.854,75

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 - 32)

1,40 1.467,800 2.054,92

3 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 - 27)

105,78 32,750 3.464,30

TOTAL Subcapitol 01.04.03 11.373,97

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Ferms i paviments

Subcapitol 01 Ferms

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 - 27)

105,78 13,100 1.385,72

2 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 49)

27,13 23,230 630,23

EUR



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

PRESSUPOST Pàg.: 4

3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 48)

28,17 23,230 654,39

4 G9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 50)

30,99 11,600 359,48

5 G9K2U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in situ de mescles
bituminoses, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant (P - 52)

0,77 202,000 155,54

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 51) 0,25 101,000 25,25

TOTAL Subcapitol 01.05.01 3.210,61

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Ferms i paviments

Subcapitol 02 Vorera

1 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, 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 - 47)

88,87 6,000 533,22

2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 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 - 46)

29,41 33,000 970,53

3 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, 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 - 43)

25,91 24,500 634,80

TOTAL Subcapitol 01.05.02 2.138,55

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Ferms i paviments

Subcapitol 03 Juntes dilatació

1 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 40)

201,26 31,000 6.239,06

TOTAL Subcapitol 01.05.03 6.239,06

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Rotonda

1 G45D17B3 m3 Formigó per a membranes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 28)

101,89 6,000 611,34

2 G9E1F20H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 45)

33,86 56,500 1.913,09

3 G985A70H m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 44)

41,13 22,000 904,86

EUR



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

PRESSUPOST Pàg.: 5

4 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 3) 5,92 19,000 112,48

5 F228U010 m3 Rebliment amb terres aportació , en tongades de 25 cm, com a màxim
(P - 2)

10,15 19,000 192,85

TOTAL Capítol 01.06 3.734,62

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Acabats

Subcapitol 01 Senyalització

1 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 5)

1,83 17,000 31,11

2 FBA31110 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora
i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 6)

8,87 4,800 42,58

3 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 7)

83,02 4,000 332,08

4 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 8)

61,07 4,000 244,28

TOTAL Subcapitol 01.07.01 650,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Acabats

Subcapitol 02 Baranes

1 FB121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter (P - 4)

103,04 24,200 2.493,57

TOTAL Subcapitol 01.07.02 2.493,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Acabats

Subcapitol 03 Revestiment de pedra

1 G6111135 m3 Paredat de 20 cm gruix de pedra granítica carejada, d'una cara vista,
col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 42)

392,89 9,820 3.858,18

TOTAL Subcapitol 01.07.03 3.858,18

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Acabats

Subcapitol 04 Altres acabats

1 FBA31110 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora
i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 6)

8,87 4,600 40,80

2 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 5)

1,83 48,000 87,84

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

3 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció
provinents d'us anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim,
col·locats amb fixacions mecàniques (P - 55)

195,41 2,000 390,82

TOTAL Subcapitol 01.07.04 519,46

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 Seguretat i salut

1 Z00000002 u Partida alçada per a seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i
salut del present projecte. (P - 0)

10.134,74 1,000 10.134,74

TOTAL Capítol 01.08 10.134,74

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum del pressupost 



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.02.01  Moviments de terres 1.060,04

Subcapitol 01.02.02  Fonaments 1.357,09

Subcapitol 01.02.03  Pilars 3.358,87

Capítol 01.02  Elements de fonamentació i pilars 5.776,00

Subcapitol 01.04.01  Elements de recolzament 1.424,59

Subcapitol 01.04.02  Bigues 38.554,58

Subcapitol 01.04.03  Llosa 11.373,97

Capítol 01.04  Taulell 51.353,14

Subcapitol 01.05.01  Ferms 3.210,61

Subcapitol 01.05.02  Vorera 2.138,55

Subcapitol 01.05.03  Juntes dilatació 6.239,06

Capítol 01.05  Ferms i paviments 11.588,22

Subcapitol 01.07.01  Senyalització 650,05

Subcapitol 01.07.02  Baranes 2.493,57

Subcapitol 01.07.03  Revestiment de pedra 3.858,18

Subcapitol 01.07.04  Altres acabats 519,46

Capítol 01.07  Acabats 7.521,26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
76.238,62

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

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

Capítol 01.01  Treballs previs 15.080,08

Capítol 01.02  Elements de fonamentació i pilars 5.776,00

Capítol 01.03  Dintells 6.406,05

Capítol 01.04  Taulell 51.353,14

Capítol 01.05  Ferms i paviments 11.588,22

Capítol 01.06  Rotonda 3.734,62

Capítol 01.07  Acabats 7.521,26

Capítol 01.08  Seguretat i salut 10.134,74

Obra 01 Pressupost 01 111.594,11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
111.594,11

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

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

Obra 01 Pressupost 01 111.594,11

111.594,11

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full 



 
 
Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 
 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE        Pàg. 1 
 
 

 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....................................................................11.594,11 

13 % Despeses Generals SOBRE 111.594,11............................................................. 14.507,23 

6 % Benefici industrial SOBRE 111.594,11.................................................................... 6.695,65 

 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE          132.796,99 
 
 
 
21 % IVA SOBRE 132.796,99........................................................................................ 27.887,37 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS            160.684,36 
 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent seixanta mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims 

 


