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Amidaments 



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 01  NORMES GENERALS
Subcapítol 01  NORMES

1 E0000000 U Les partides i subpartides incloses als capítols i subcapítols ténen sempre inclosos en els preus els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per la correcta execució de les mateixes, així com les ajuts, les despeses
complementàries indirectes, despeses d'estructura empresarial, salubritat i neteja de l'entorn, aturades per
condicions meterològiques adverses, els repasos d'acabat i la neteja final d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 F216R243 m Desmuntatge de barana/tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i/o manualas i càrrega sobre camió. Inclòs
transport de runa a l'abocador i cànon de vertit, incloent la prèvia selecció i paletització.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS
Subcapítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou disposició de
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, habilitació de l'accés al solar, excavació per capes amb la
profunditat necessària, enderroc de petites construccions i retirada de matolls. Inclos el possible tràfic interior de
terres i càrrega mecànica i manual sobre camió. Inclòs transport de terres i vegetació resultants a l'abocador i
cànon d'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

2 E24140NR m3 Transport de terres amb restes de runes heterogènies i deixalles a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
temps d'espera per a la carrega, amb camió carregat a màquina. Inclús cànons de transport i taxes d'abocador
per a terres amb restes de runes i deixalles. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. A qualsevol distància. Criteri amidament:
volum teòric projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 254,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 03  FONAMENTS
Subcapítol 01  MUR

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

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 G31B4200 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 5.394,700

3 G3151BH1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 03  FONAMENTS
Subcapítol 02  JÀSSERA

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

AMIDAMENT DIRECTE 141,600

2 G31B4200 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.784,500

3 G3151BH1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 100,800

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 04  GALERIA
Subcapítol 01  LLOSA

1 G7B1100R m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina separadora tipus 'DELTA DRAIN' o equivalent, de polietile d'alta
densitat amb geotextil incorporat de 70 gr/m2. Inclus part proporcional de perfil de segellat 'DELTA-MS' en la
part superior. Totalment col.locat clavat al mur de formigo. ol.locat fixat al mur de contencio o contra terres.
Criteri amidament: per superfície  realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 915,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 79.995,000

4 E721HEP6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes amb autoprotecció mineral GA-6 segons UNE 104402, de dues
làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 3

armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

5 G7PE m3 Paral·lelepípedes de poliestirè expandit per a l'alleugeriment de la llosa. Inclou col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 235,000

6 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

7 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 04  GALERIA
Subcapítol 02  JÀSSERA

1 G4515LH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

2 G45319H3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 51,840

3 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 3.657,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 9.365,840

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 245,600

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

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 04  GALERIA
Subcapítol 03  MUR

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 4

1 G7B1100R m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina separadora tipus 'DELTA DRAIN' o equivalent, de polietile d'alta
densitat amb geotextil incorporat de 70 gr/m2. Inclus part proporcional de perfil de segellat 'DELTA-MS' en la
part superior. Totalment col.locat clavat al mur de formigo. ol.locat fixat al mur de contencio o contra terres.
Criteri amidament: per superfície  realment executada.

AMIDAMENT DIRECTE 580,000

2 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

AMIDAMENT DIRECTE 580,000

3 G4BD3200 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 32.111,500

4 G45D1EG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 620,000

5 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 1.240,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 04  GALERIA
Subcapítol 04  EMBOCADURES

1 G4BD3200 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.530,000

2 G45D1EG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 63,800

3 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 65,300

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 04  GALERIA
Subcapítol 05  REBLIMENT TERRES

1 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2.255,000

2 GD559102 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 05  PANTALLES DINÀMIQUES
Subcapítol 01  PANTALLES DINÀMIQUES 500KJ

1 GP.DINAM00 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de pedres amb una capacitat d'absorció de 500
kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de perfils HEB cada 10 m, de 3 m d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 139,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 05  PANTALLES DINÀMIQUES
Subcapítol 02  PANTALLES DINÀMIQUES 1000KJ

1 GP.DINAM01 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de pedres amb una capacitat d'absorció de 1000
kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de perfils HEB cada 10 m, de 3 m d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 411,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 06  PAVIMENTS
Subcapítol 01  PAVIMENTS

1 E225T00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsevol amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM.
S'inclou disposició mitjans auxiliars per garantir la seguretat, neteja de la zona de treball i tot allò necessari per
deixar la unitat d'obra acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 256,200

2 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a preparació de bases de formigó per a rebre
paviments asfàltics. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària necessari per a
l'execució de paviments asfàltics.

AMIDAMENT DIRECTE 358,000

3 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, col·locat en rampes. Inclou els
transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària necessari per a l'execució de paviments asfàltics.

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 6

Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 06  PAVIMENTS
Subcapítol 02  PINTURES

1 NC11A003 m Pintat de vorades de formigó de color groc segons PANTONE 012 C, amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de
poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat
trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una
dotació mínima de 360 gr/m2.

AMIDAMENT DIRECTE 286,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 07  COMPLEMENTS VIALS
Subcapítol 01  BARRERES

1 GB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 223,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 07  COMPLEMENTS VIALS
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ

1 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 NFBBZ11 u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 ESS0000R u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA BV-4024
Subobra AA  DEFENSA BV-4024
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

AMIDAMENTS Data: 15/10/14 Pàg.: 7

Subcapítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PP120000 u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/14 Pàg.: 1

E0000000P-1 U Les partides i subpartides incloses als capítols i subcapítols ténen sempre inclosos en els
preus els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la correcta execució de les
mateixes, així com les ajuts, les despeses complementàries indirectes, despeses d'estructura
empresarial, salubritat i neteja de l'entorn, aturades per condicions meterològiques adverses,
els repasos d'acabat i la neteja final d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

E2211022P-2 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
S'inclou disposició de mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, habilitació de l'accés al
solar, excavació per capes amb la profunditat necessària, enderroc de petites construccions i
retirada de matolls. Inclos el possible tràfic interior de terres i càrrega mecànica i manual
sobre camió. Inclòs transport de terres i vegetació resultants a l'abocador i cànon d'abocador.

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E225T00FP-3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsevol amplària, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM. S'inclou disposició mitjans auxiliars per garantir la seguretat, neteja de la zona
de treball i tot allò necessari per deixar la unitat d'obra acabada.

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

E24140NRP-4 m3 Transport de terres amb restes de runes heterogènies i deixalles a instal.lació autoritzada de
gestio de residus, temps d'espera per a la carrega, amb camió carregat a màquina. Inclús
cànons de transport i taxes d'abocador per a terres amb restes de runes i deixalles.
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. A qualsevol distància. Criteri amidament: volum
teòric projecte.

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E721HEP6P-5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes amb autoprotecció mineral GA-6 segons
UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.

25,93 €

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

EBB12241P-6 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

29,83 €

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

ESS0000RP-7 u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte. 23.211,00 €

(VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS ONZE EUROS)

F216R243P-8 m Desmuntatge de barana/tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i/o manualas i càrrega sobre
camió. Inclòs transport de runa a l'abocador i cànon de vertit, incloent la prèvia selecció i
paletització.

14,17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F9H13114P-9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall,
col·locat en rampes. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària
necessari per a l'execució de paviments asfàltics.

53,15 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F9J13140P-10 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a preparació de bases de
formigó per a rebre paviments asfàltics. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de
tota la maquinària necessari per a l'execució de paviments asfàltics.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/14 Pàg.: 2

G228A0AFP-11 m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment 23,08 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

G3151BH1P-12 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

74,52 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G31B4200P-13 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G31D2001P-14 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 22,64 €

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

G4515LH4P-15 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,47 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G45319H3P-16 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

107,12 €

(CENT SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G45C1LH4P-17 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

101,73 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

G45D1EG3P-18 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

99,40 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G4B13200P-19 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G4B35201P-20 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

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G4BC3200P-21 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G4BD3200P-22 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G4D12127P-23 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

28,31 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G4D31100P-24 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 25,75 €

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

G4DC2D02P-25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

37,99 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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G4DD1D00P-26 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi 43,69 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

G4ZA1001P-27 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G7PEP-28 m3 Paral·lelepípedes de poliestirè expandit per a l'alleugeriment de la llosa. Inclou col·locació. 12,87 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G7119785P-29 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

17,21 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G7B1100RP-30 m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina separadora tipus 'DELTA DRAIN' o equivalent,
de polietile d'alta densitat amb geotextil incorporat de 70 gr/m2. Inclus part proporcional de
perfil de segellat 'DELTA-MS' en la part superior. Totalment col.locat clavat al mur de formigo.
ol.locat fixat al mur de contencio o contra terres. Criteri amidament: per superfície realment
executada.

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

GB2C2000P-31 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
col·locada

86,15 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GBC1A275P-32 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares,
totalment col·locat

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GD559102P-33 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

GP.DINAM00P-34 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de pedres amb una capacitat
d'absorció de 500 kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de
perfils HEB cada 10 m, de 3 m d'alçària

445,32 €

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

GP.DINAM01P-35 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de pedres amb una capacitat
d'absorció de 1000 kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de
perfils HEB cada 10 m, de 3 m d'alçària

610,59 €

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

NC11A003P-36 m Pintat de vorades de formigó de color groc segons PANTONE 012 C, amb poliuretà aromàtic
100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,
isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb
5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

NFBBZ11P-37 u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat. 18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

PP120000P-38 u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de Residus 2.145,30 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/14 Pàg.: 4

Barcelona, Novembre de 2014

L´autor del projecte

Gerard Matas Casadó

Enginyer de Camins, Canals i Ports



DOCUMENT Nº4: Pressupost  

Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 

Quadre de preus Nº2 



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/10/14 Pàg.: 1

P-1 E0000000 U Les partides i subpartides incloses als capítols i subcapítols ténen sempre inclosos en els

preus els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la correcta execució de les

mateixes, així com les ajuts, les despeses complementàries indirectes, despeses d'estructura

empresarial, salubritat i neteja de l'entorn, aturades per condicions meterològiques adverses,

els repasos d'acabat i la neteja final d'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-2 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

S'inclou disposició de mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, habilitació de l'accés al

solar, excavació per capes amb la profunditat necessària, enderroc de petites construccions i

retirada de matolls. Inclos el possible tràfic interior de terres i càrrega mecànica i manual

sobre camió. Inclòs transport de terres i vegetació resultants a l'abocador i cànon d'abocador.

1,50 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-3 E225T00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsevol amplària, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM. S'inclou disposició mitjans auxiliars per garantir la seguretat, neteja de la zona

de treball i tot allò necessari per deixar la unitat d'obra acabada.

1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-4 E24140NR m3 Transport de terres amb restes de runes heterogènies i deixalles a instal.lació autoritzada de

gestio de residus, temps d'espera per a la carrega, amb camió carregat a màquina. Inclús

cànons de transport i taxes d'abocador per a terres amb restes de runes i deixalles.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. A qualsevol distància. Criteri amidament: volum

teòric projecte.

6,81 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-5 E721HEP6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes amb autoprotecció mineral GA-6 segons

UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de

betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60

g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb

armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.

25,93 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,46500 €

B712907A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de

feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

5,90700 €

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 50 g/m2

3,76200 €

Altres conceptes 15,79600 €

P-6 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

29,83 €

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectora 15,03000 €

Altres conceptes 14,80000 €

P-7 ESS0000R u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte. 23.211,00 €

Sense descomposició 23.211,00000 €

P-8 F216R243 m Desmuntatge de barana/tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i/o manualas i càrrega sobre

camió. Inclòs transport de runa a l'abocador i cànon de vertit, incloent la prèvia selecció i

paletització.

14,17 €

Altres conceptes 14,17000 €

P-9 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat

granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall,

col·locat en rampes. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària

necessari per a l'execució de paviments asfàltics.

53,15 €

B9H13110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i

betum asfàltic de penetració

47,79000 €
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Altres conceptes 5,36000 €

P-10 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a preparació de bases de

formigó per a rebre paviments asfàltics. Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de

tota la maquinària necessari per a l'execució de paviments asfàltics.

0,80 €

B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 0,64000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-11 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment 23,08 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-12 G3151BH1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió

74,52 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/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

67,93200 €

Altres conceptes 6,58800 €

P-13 G31B4200 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,13 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00490 €

Altres conceptes 1,12510 €

P-14 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 22,64 €

B0A31000 kg Claus d'acer 0,16511 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06810 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,09078 €

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

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29800 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21084 €

Altres conceptes 19,48730 €

P-15 G4515LH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,47 €

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

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H

74,61300 €

Altres conceptes 27,85700 €

P-16 G45319H3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

107,12 €

B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

73,64500 €

Altres conceptes 33,47500 €

P-17 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

101,73 €

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

>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H

74,61300 €

Altres conceptes 27,11700 €

P-18 G45D1EG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

99,40 €
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B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,93200 €

Altres conceptes 31,46800 €

P-19 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,96 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00490 €

Altres conceptes 0,95510 €

P-20 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

1,09 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00882 €

Altres conceptes 1,08118 €

P-21 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer

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

1,14 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01176 €

Altres conceptes 1,12824 €

P-22 G4BD3200 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en

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

1,52 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02450 €

Altres conceptes 1,49550 €

P-23 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

28,31 €

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

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

B0DZA000 l Desencofrant 0,22700 €

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

Altres conceptes 22,08900 €

P-24 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 25,75 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,17800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18160 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 100x300 cm per a 50 usos 2,11200 €

B0D625A0 cu Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos 0,00238 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36417 €

B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,52756 €

B0A31000 kg Claus d'acer 0,11077 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 100x300 cm 0,26000 €

Altres conceptes 22,01352 €

P-25 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb

tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

37,99 €

B0A31000 kg Claus d'acer 0,11077 €

B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36417 €
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B0D629A0 cu Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usos 0,00272 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13620 €

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

Altres conceptes 34,25654 €

P-26 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi 43,69 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68498 €

B0A31000 kg Claus d'acer 0,16511 €

B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,57209 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,63251 €

Altres conceptes 39,54451 €

P-27 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 20,35 €

B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 19,23000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-28 G7PE m3 Paral·lelepípedes de poliestirè expandit per a l'alleugeriment de la llosa. Inclou col·locació. 12,87 €

Sense descomposició 12,87000 €

P-29 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2

d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

17,21 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 100 g/m2

7,68900 €

Altres conceptes 9,21500 €

P-30 G7B1100R m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina separadora tipus 'DELTA DRAIN' o equivalent,

de polietile d'alta densitat amb geotextil incorporat de 70 gr/m2. Inclus part proporcional de

perfil de segellat 'DELTA-MS' en la part superior. Totalment col.locat clavat al mur de formigo.

ol.locat fixat al mur de contencio o contra terres. Criteri amidament: per superfície realment

executada.

12,75 €

B7B1100R m2 Lamina separadora tipus 'delta drain' o equivalent, de polietile d'alta densitat amb geotextil

incorporat de 70 gr/m2.. inclus part proporcional de perfil de segellat 'delta-ms' en la part

superior.

5,79600 €

Altres conceptes 6,95400 €

P-31 GB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

col·locada

86,15 €

BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rígida, tipus New Jersey 63,59970 €

Altres conceptes 22,55030 €

P-32 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares,

totalment col·locat

10,83 €

BBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,

inclosos elements de fixació

6,70000 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-33 GD559102 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs 32,00 €

BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 22,78500 €

Altres conceptes 9,21500 €
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P-34 GP.DINAM0 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de pedres amb una capacitat

d'absorció de 500 kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de

perfils HEB cada 10 m, de 3 m d'alçària

445,32 €

Sense descomposició 445,32000 €

P-35 GP.DINAM0 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de pedres amb una capacitat

d'absorció de 1000 kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de

perfils HEB cada 10 m, de 3 m d'alçària

610,59 €

Sense descomposició 610,59000 €

P-36 NC11A003 m Pintat de vorades de formigó de color groc segons PANTONE 012 C, amb poliuretà aromàtic

100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic,

isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i amb

5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.

8,09 €

B89ZU200 kg Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a

vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a

vehicle del component enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una

dotació mínima de 360 gr/m2.  Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2),

4,22080 €

Altres conceptes 3,86920 €

P-37 NFBBZ11 u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat. 18,88 €

BBMZ1B20 m SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIO

VERTICAL

8,65000 €

N060M022 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT

CALCARI DE GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA

DE 250 L

6,89205 €

Altres conceptes 3,33795 €

P-38 PP120000 u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de Residus 2.145,30 €

Sense descomposició 2.145,30000 €

Barcelona, Novembre de 2014

L´autor del projecte

Gerard Matas Casadó

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 01 Normes Generals

Subcapítol 01 Normes

1 E0000000 U Les partides i subpartides incloses als capítols i subcapítols ténen

sempre inclosos en els preus els treballs, materials i mitjans auxiliars

necessaris per la correcta execució de les mateixes, així com les ajuts,

les despeses complementàries indirectes, despeses d'estructura

empresarial, salubritat i neteja de l'entorn, aturades per condicions

meterològiques adverses, els repasos d'acabat i la neteja final d'obra.

(P - 1)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 02 Moviments de terres i Enderrocs

Subcapítol 01 Enderrocs

1 F216R243 m Desmuntatge de barana/tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i/o

manualas i càrrega sobre camió. Inclòs transport de runa a l'abocador i

cànon de vertit, incloent la prèvia selecció i paletització. (P - 8)

14,17 100,000 1.417,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.02.01 1.417,00

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 02 Moviments de terres i Enderrocs

Subcapítol 02 Moviments de terres

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica sobre camió. S'inclou disposició de mitjans de seguretat i

protecció reglamentaris, habilitació de l'accés al solar, excavació per

capes amb la profunditat necessària, enderroc de petites construccions

i retirada de matolls. Inclos el possible tràfic interior de terres i càrrega

mecànica i manual sobre camió. Inclòs transport de terres i vegetació

resultants a l'abocador i cànon d'abocador. (P - 2)

1,50 350,000 525,00

2 E24140NR m3 Transport de terres amb restes de runes heterogènies i deixalles a

instal.lació autoritzada de gestio de residus, temps d'espera per a la

carrega, amb camió carregat a màquina. Inclús cànons de transport i

taxes d'abocador per a terres amb restes de runes i deixalles.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en

fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. A

qualsevol distància. Criteri amidament: volum teòric projecte. (P - 4)

6,81 254,000 1.729,74

TOTAL Subcapítol 01.AA.02.02 2.254,74

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 03 Fonaments

Subcapítol 01 Mur

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 2

1 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 14) 22,64 200,000 4.528,00

2 G31B4200 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de diàmetre superior a

16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 13)

1,13 5.394,700 6.096,01

3 G3151BH1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 12)

74,52 350,000 26.082,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.03.01 36.706,01

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 03 Fonaments

Subcapítol 02 Jàssera

1 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 14) 22,64 141,600 3.205,82

2 G31B4200 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de diàmetre superior a

16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 13)

1,13 1.784,500 2.016,49

3 G3151BH1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 12)

74,52 100,800 7.511,62

TOTAL Subcapítol 01.AA.03.02 12.733,93

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 04 Galeria

Subcapítol 01 Llosa

1 G7B1100R m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina separadora tipus

'DELTA DRAIN' o equivalent, de polietile d'alta densitat amb geotextil

incorporat de 70 gr/m2. Inclus part proporcional de perfil de segellat

'DELTA-MS' en la part superior. Totalment col.locat clavat al mur de

formigo. ol.locat fixat al mur de contencio o contra terres. Criteri

amidament: per superfície  realment executada. (P - 30)

12,75 1.200,000 15.300,00

2 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 17)

101,73 915,000 93.082,95

3 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre

superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic

>= 500 N/mm2 (P - 21)

1,14 79.995,000 91.194,30

4 E721HEP6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes amb autoprotecció

mineral GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat

superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM

(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60

g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat

LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50

g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. (P - 5)

25,93 1.200,000 31.116,00

5 G7PE m3 Paral·lelepípedes de poliestirè expandit per a l'alleugeriment de la

llosa. Inclou col·locació. (P - 28)

12,87 235,000 3.024,45

6 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

(P - 27)

20,35 130,000 2.645,50

7 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de

com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

(P - 25)

37,99 800,000 30.392,00

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.AA.04.01 266.755,20

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 04 Galeria

Subcapítol 02 Jàssera

1 G4515LH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 15)

102,47 60,000 6.148,20

2 G45319H3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 16)

107,12 51,840 5.553,10

3 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

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

(P - 19)

0,96 3.657,000 3.510,72

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 - 20)

1,09 9.365,840 10.208,77

5 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 - 23)

28,31 245,600 6.952,94

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

directriu recta (P - 24)

25,75 320,000 8.240,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.04.02 40.613,73

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 04 Galeria

Subcapítol 03 Mur

1 G7B1100R m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina separadora tipus

'DELTA DRAIN' o equivalent, de polietile d'alta densitat amb geotextil

incorporat de 70 gr/m2. Inclus part proporcional de perfil de segellat

'DELTA-MS' en la part superior. Totalment col.locat clavat al mur de

formigo. ol.locat fixat al mur de contencio o contra terres. Criteri

amidament: per superfície  realment executada. (P - 30)

12,75 580,000 7.395,00

2 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE

104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM

(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,

adherida en calent, prèvia imprimació (P - 29)

17,21 580,000 9.981,80

3 G4BD3200 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de diàmetre superior

a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 22)

1,52 32.111,500 48.809,48

4 G45D1EG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 18)

99,40 620,000 61.628,00

5 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler

de fusta de pi (P - 26)

43,69 1.240,000 54.175,60

TOTAL Subcapítol 01.AA.04.03 181.989,88

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 04 Galeria

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 4

Subcapítol 04 Embocadures

1 G4BD3200 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de diàmetre superior

a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2 (P - 22)

1,52 1.530,000 2.325,60

2 G45D1EG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 18)

99,40 63,800 6.341,72

3 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler

de fusta de pi (P - 26)

43,69 65,300 2.852,96

TOTAL Subcapítol 01.AA.04.04 11.520,28

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 04 Galeria

Subcapítol 05 Rebliment terres

1 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural, abocat manualment

(P - 11)

23,08 2.255,000 52.045,40

2 GD559102 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, col·locat amb junts

secs (P - 33)

32,00 100,000 3.200,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.04.05 55.245,40

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 05 Pantalles dinàmiques

Subcapítol 01 Pantalles dinàmiques 500kJ

1 GP.DINAM00 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de

pedres amb una capacitat d'absorció de 500 kJamb malla d'acer

galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de perfils HEB cada

10 m, de 3 m d'alçària (P - 34)

445,32 139,000 61.899,48

TOTAL Subcapítol 01.AA.05.01 61.899,48

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 05 Pantalles dinàmiques

Subcapítol 02 Pantalles dinàmiques 1000kJ

1 GP.DINAM01 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra caigudes de

pedres amb una capacitat d'absorció de 1000 kJamb malla d'acer

galvanitzat de 3 mm de diàmetre, i suport articulat de perfils HEB cada

10 m, de 3 m d'alçària (P - 35)

610,59 411,000 250.952,49

TOTAL Subcapítol 01.AA.05.02 250.952,49

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 5

Capítol 06 Paviments

Subcapítol 01 Paviments

1 E225T00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsevol amplària, amb mitjans

mecànics i compactació del 95 % PM. S'inclou disposició mitjans

auxiliars per garantir la seguretat, neteja de la zona de treball i tot allò

necessari per deixar la unitat d'obra acabada. (P - 3)

1,38 256,200 353,56

2 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2, com a

preparació de bases de formigó per a rebre paviments asfàltics. Inclou

els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària

necessari per a l'execució de paviments asfàltics. (P - 10)

0,80 358,000 286,40

3 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició

densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,

estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, col·locat en rampes.

Inclou els transports, el muntatges i desmuntatge de tota la maquinària

necessari per a l'execució de paviments asfàltics. (P - 9)

53,15 98,000 5.208,70

TOTAL Subcapítol 01.AA.06.01 5.848,66

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 06 Paviments

Subcapítol 02 Pintures

1 NC11A003 m Pintat de vorades de formigó de color groc segons PANTONE 012 C,

amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes

alcídiques com a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en

4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i

amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima

de 360 gr/m2. (P - 36)

8,09 286,000 2.313,74

TOTAL Subcapítol 01.AA.06.02 2.313,74

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 07 Complements vials

Subcapítol 01 Barreres

1 GB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus New

Jersey prefabricada, col·locada (P - 31)

86,15 223,000 19.211,45

TOTAL Subcapítol 01.AA.07.01 19.211,45

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 07 Complements vials

Subcapítol 02 Senyalització

1 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 6)

29,83 5,000 149,15

EUR



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 6

2 NFBBZ11 u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a terra formigonat.

(P - 37)

18,88 2,000 37,76

3 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG

nivell 3, a dues cares, totalment col·locat (P - 32)

10,83 50,000 541,50

TOTAL Subcapítol 01.AA.07.02 728,41

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 08 Seguretat i Salut

Subcapítol 01 Seguretat i Salut

1 ESS0000R u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte. (P -

7)

23.211,00 1,000 23.211,00

TOTAL Subcapítol 01.AA.08.01 23.211,00

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024

Subobra AA Defensa BV-4024

Capítol 09 Gestió de residus

Subcapítol 01 Gestió de Residus

1 PP120000 u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de Gestió de

Residus (P - 38)

2.145,30 1,000 2.145,30

TOTAL Subcapítol 01.AA.09.01 2.145,30

EUR
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.AA.01.01  Normes 0,00

Capítol 01.AA.01  Normes Generals 0,00

Subcapítol 01.AA.02.01  Enderrocs 1.417,00

Subcapítol 01.AA.02.02  Moviments de terres 2.254,74

Capítol 01.AA.02  Moviments de terres i Enderrocs 3.671,74

Subcapítol 01.AA.03.01  Mur 36.706,01

Subcapítol 01.AA.03.02  Jàssera 12.733,93

Capítol 01.AA.03  Fonaments 49.439,94

Subcapítol 01.AA.04.01  Llosa 266.755,20

Subcapítol 01.AA.04.02  Jàssera 40.613,73

Subcapítol 01.AA.04.03  Mur 181.989,88

Subcapítol 01.AA.04.04  Embocadures 11.520,28

Subcapítol 01.AA.04.05  Rebliment terres 55.245,40

Capítol 01.AA.04  Galeria 556.124,49

Subcapítol 01.AA.05.01  Pantalles dinàmiques 500kJ 61.899,48

Subcapítol 01.AA.05.02  Pantalles dinàmiques 1000kJ 250.952,49

Capítol 01.AA.05  Pantalles dinàmiques 312.851,97

Subcapítol 01.AA.06.01  Paviments 5.848,66

Subcapítol 01.AA.06.02  Pintures 2.313,74

Capítol 01.AA.06  Paviments 8.162,40

Subcapítol 01.AA.07.01  Barreres 19.211,45

Subcapítol 01.AA.07.02  Senyalització 728,41

Capítol 01.AA.07  Complements vials 19.939,86

Subcapítol 01.AA.08.01  Seguretat i Salut 23.211,00

Capítol 01.AA.08  Seguretat i Salut 23.211,00

Subcapítol 01.AA.09.01  Gestió de Residus 2.145,30

Capítol 01.AA.09  Gestió de residus 2.145,30

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

975.546,70

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

NIVELL 3: Capítol Import

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

Capítol 01.AA.01  Normes Generals 0,00

Capítol 01.AA.02  Moviments de terres i Enderrocs 3.671,74

Capítol 01.AA.03  Fonaments 49.439,94

Capítol 01.AA.04  Galeria 556.124,49

Capítol 01.AA.05  Pantalles dinàmiques 312.851,97

Capítol 01.AA.06  Paviments 8.162,40

Capítol 01.AA.07  Complements vials 19.939,86

Capítol 01.AA.08  Seguretat i Salut 23.211,00

Capítol 01.AA.09  Gestió de residus 2.145,30

Subobra 01.AA  Defensa BV-4024 975.546,70

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

975.546,70

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

NIVELL 2: Subobra Import

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

euros



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra

despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/14 Pàg.: 2

Subobra 01.AA  Defensa BV-4024 975.546,70

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024 975.546,70

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

975.546,70

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost carretera BV-4024 975.546,70

975.546,70

euros
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Pressupost d’execució per contracte 



Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 975.546,70

13 % Despeses generals SOBRE 975.546,70.................................................................... 126.821,07

6 % Benefici industrial SOBRE 975.546,70........................................................................ 58.532,80

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.160.900,57

21 % IVA SOBRE 1.160.900,57.......................................................................................... 243.789,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.404.689,69

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió quatre-cents quatre mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-nou cèntims

Barcelona, Novembre de 2014
L´autor del projecte

Gerard Matas Casadó
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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