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Projecte de Substitució del Pont Vell d´Arcalís al municipi de Soriguera

AMIDAMENTS Data: 07/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 01  ENDERROC I DEMOLICIONS DEL PONT EXISTENT

1 G21Z1000 u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a formació de passamurs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Carreus de l'estrep (Planta) 77,789 45,437 0,150 1,000 18,484 (C#+D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,484

3 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Eliminació dels afegits de formigó 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

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

1 Carreus dels estreps(laterals) costat
Arcalís

2,000 2,470 12,500 0,150 9,263 C#*D#*E#*F#

2 Carreus dels estreps(transversal)
costat Arcalís

4,420 3,625 0,150 2,403 C#*D#*E#*F#

3 Carreus dels estreps(transversal)
costat baro

4,420 5,500 0,150 3,647 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,313

5 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Emplaçament emmagatzematge i
aparcament maquinària

500,000 270,000 1,000 1,000 770,000 C#+D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,000

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 02  DESVIACIÓ RIU

1 G26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m
de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s
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Projecte de Substitució del Pont Vell d´Arcalís al municipi de Soriguera

AMIDAMENTS Data: 07/10/14 Pàg.: 2

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

1 Volum 24,000 8,000 6,000 1.152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,000

3 G3H28624 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de
6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de
graves

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

1 24,000 2,000 8,000 7,000 392,000 ((C#*D#)+E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 03  FONAMENTACIONS PILA DE PONT

1 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G3EZ2P00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G3E5865K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 65 cm amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

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

1 Piló aigües amunt 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Piló aigües avall 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Piló aigües amunt 6,000 12,000 6,310 454,320 C#*D#*E#*F#

2 Piló aigües avall 6,000 14,000 6,310 530,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 984,360

5 G3EB4100 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

EUR
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1 Cèrcols piló aigües amunt 67,000 1,130 0,617 46,713 C#*D#*E#*F#

2 Cèrcols piló aigües avall 78,000 1,130 0,617 54,382 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,095

6 G3F515G3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 Volum encep 2,400 1,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

7 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Cara superior 2,000 2,330 6,310 29,405 C#*D#*E#*F#

2 Cara inferior 4,000 2,580 6,310 65,119 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,524

8 G3FB4100 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Armadura de pell 4,000 2,330 0,617 5,750 C#*D#*E#*F#

2 Cèrcols longitudinals 4,000 1,860 4,660 0,617 16,091 C#*(D#+E#)*F#

3 Cèrcols transversals 28,000 0,860 1,820 0,617 46,300 C#*(D#+E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,141

9 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

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

1 Superfície lateral 0,500 2,000 1,200 2,000 3,400 (C#*D#)+(E#*F#)

TOTAL AMIDAMENT 3,400

10 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

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

1 Àrea inferior encep 2,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 04  MICROPILONS

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

EUR



Projecte de Substitució del Pont Vell d´Arcalís al municipi de Soriguera

AMIDAMENTS Data: 07/10/14 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G3D1ADB3 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació
en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit
elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

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

1 Micropilots costat Baro 7,230 9,000 65,070 C#*D#*E#*F#

2 Micropilots costat Arcalís 7,230 9,000 65,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,140

3 G3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

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

1 Fonamentació costat Baro 2,100 2,200 0,500 2,310 C#*D#*E#*F#

2 Fonamentació costat Arcalís 2,100 2,200 0,500 2,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,620

4 G3FB4100 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Cèrcols costat Baro 7,000 4,060 0,860 34,440 C#*(D#+E#)

2 Longitudinals costat Baro 21,000 2,000 2,130 89,460 C#*(D#*E#)

3 Cèrcols costat Arcalís 7,000 4,060 0,860 34,440 C#*(D#+E#)

4 Longitudinals costat Arcalís 21,000 2,000 2,130 89,460 C#*(D#*E#)

TOTAL AMIDAMENT 247,800

5 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

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

1 Laterals 2,200 0,500 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#

2 Transversals 2,100 0,500 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 05  PILA DEL PONT

1 G4515LG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

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

1 Volum cilindre (pilar 1) 0,250 0,250 3,140 8,000 1,570 C#*D#*E#*F#

2 Volum cilindre (pilar 2) 0,250 0,250 3,140 8,000 1,570 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 07/10/14 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,140

2 G4B14200 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Columna aigües amunt 10,000 8,500 6,310 536,350 C#*D#*E#*F#

2 Columna aigües avall 7,000 8,500 6,310 375,445 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 911,795

3 G4B14100 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Pilar aigües amunt 160,000 1,130 0,617 111,554 C#*D#*E#*F#

2 Pilar aigües avall 26,000 1,130 0,617 18,127 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,681

4 G4D15E23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

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

1 Encofrat 1 2,000 3,140 0,250 3,000 4,710 C#*D#*E#*F#

2 Encofrat 2 2,000 3,140 0,250 3,000 4,710 C#*D#*E#*F#

3 Encofrat 3 2,000 3,140 0,250 3,000 4,710 C#*D#*E#*F#

4 Encofrat 4 2,000 3,140 0,250 3,000 4,710 C#*D#*E#*F#

5 Encofrat 5 2,000 3,140 0,250 3,000 4,710 C#*D#*E#*F#

6 Encofrat 6 2,000 3,140 0,250 3,000 4,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,260

5 G45319G3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

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

1 Capitell 2,260 0,500 0,500 0,565 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,565

6 G4B36201 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Cara superior 2,000 2,132 6,310 26,906 C#*D#*E#*F#

2 Cara inferior 3,000 2,282 6,310 43,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,104

7 G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Cèrcols 20,000 1,224 0,617 15,104 C#*D#*E#*F#

2 Armadura de pell 3,000 2,132 0,617 3,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,050

8 G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist

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

1 Laterals 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

2 Transversals 2,000 2,260 0,500 2,260 C#*D#*E#*F#

3 Part de baix 0,737 0,737 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,497

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 06  MOVIMENT DE TERRES

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 2.389,510

2 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 Volum terraplè 1.801,739 1.801,739 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.801,739

3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 1.245,580

4 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.143,900

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 07  FABRICACIÓ, MUNTATGE I TRANSPORT DEL TAULELL

1 G1001 kg Jàssera de fibra de carboni

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

1 Jasseres 3,000 40,000 0,012 1.500,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.160,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 07/10/14 Pàg.: 7

2 G1101 kg Biguetes de fibra de vidre

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

1 Biguetes ambdós vànuls 42,000 2,000 4,480 376,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,320

3 T2011 h Transport en helicopter

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 09  URBANITZACIÓ

1 MOB01 u Banc canigó triple. Banc de fusta tractada de tres places sense braços. Estructura de doble peu que facilita la
neteja i la sega sota el banc. Dimensions de 180 cm de llarg, 70 cm d'amplada i 75 cm d'alçada. Construït
mitjançant taulons de pi silvestre de 4,5 cm i de pals tornejats de 20, 12 i 8 cm de gruix tractats per a classe de
risc IV. Sistema d'ancoratge mitjançant encastat al terra.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 MOB02 u Taula pica sis places. Taula de fusta tractada de sis places amb les següents dimensions: 200 cm de llarg, 172
cm d'ample i 77 cm d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de 4.5 cm de gruix tractats per a classe de
risc IV.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 MOB03 u Papera Perdiguer rodona. Paperera de fusta tractada individual. La bossa es col·loca a pressió en un perfil
perimetral per la part superior. Apte per a bosses de 70x75cm. Dimensions de 47 cm de llarg, 47 cm d'ample i
70 cm d'alt. Construïda mitjançant pals quadrats de pi silvestre de 4,5cm de gruix tractats per a classe de risc IV
i estructura metàl·lica.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 MOB04 u Paperera Besiberri selectiva exempta. Paperera de fusta tractada per recollida selectiva de 3 cossos, amb teulat.
Cada cos té una porta per facilitar la col·locació i l'extracció de la bossa. La bossa es col·loca a pressió e un
perfil perimetral. Apte per a bosses de 80x105 cm. Dimensions de 147cm de llarg, 60 cm d'ample i 110 cm d'alt.
Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de 1,9 i 4,5 cm de gruix tractat per a classe de risc IV.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 MOB05 u Estació metereològica IQ3000 digital. L'estació meteorològica disposa de: sistemes d'alimentació autònoma,
estructura de suport dels sensors i els panells solars i presa de terra. Sensors: Anemòmetre IQ-BUS, penell
IQ-BUS,
radiòmetre IQ-BUS, pluviòmetre IQ-BUS, sonda de temperatura i humitat, sensor de pressió.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 MOB06 u Caixa estació metereològica MET01. La teulada i el panell inferior estan fets de UPVC. Els llistons estan fets de
polimetilmetacrilat (PMMA) amb un estabilitzador UV afegit per donar un índex molt baix d'esgrogueïment.
L'estructura està feta d'alumini ric en plom.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 MOB07 u Suport estació metereològica MET01.Suport d'alumini recobert amb pols de poliester.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 MOB08 u Fanal tipus ronda de fossa. Els fust de tub també és de fossa. Porta dues capes d'imprimació negra de forja.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 FR61445B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

10 G9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

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

1 Àrea plaça 275,150 219,575 494,725 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 494,725

11 G9A1381J m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Volum de sòl-ciment 0,200 1.143,900 228,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,780

12 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

AMIDAMENT DIRECTE 2.404,444

13 FBB34110 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 25x16 cm, fixat al senyal

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 FBB34210 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 40x16 cm, fixat al senyal

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 Suports senyals de direcció 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,200

16 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 Suports de les senyals 2,600 7,000 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

17 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

18 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 MOB09 m Barrera texana

AMIDAMENT DIRECTE 381,300

20 MOB10 u Aparacabiciletes universal

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

21 MOB11 u Aparcabicicletes 'una roda'

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 FBB22A31 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 PPA001SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PVA
Capítol 11  EXPROPIACIONS I OCUPACIÓ TEMPORAL DE FINQUES

1 PPA002EXP pa Partida alçada del cobrament íntegre de les expropiacions i ocupacions temporals de finques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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FBB11111P-1 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

69,35 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FBB11351P-2 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,26 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FBB22A31P-3 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

259,70 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FBB34110P-4 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 25x16 cm, fixat al senyal 31,18 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FBB34210P-5 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 40x16 cm, fixat al senyal 34,88 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBBZ1120P-6 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FBBZ1220P-7 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 32,82 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FR61445BP-8 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

129,85 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FR7217J0P-9 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G1001P-10 kg Jàssera de fibra de carboni 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

G1101P-11 kg Biguetes de fibra de vidre 5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G2135123P-12 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

27,43 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G2141301P-13 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

22,28 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G2143301P-14 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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G21Z1000P-15 u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a formació de
passamurs

2.875,00 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

G2212101P-16 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G2241010P-17 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2243011P-18 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G2265111P-19 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

10,64 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G22D3011P-20 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G263C382P-21 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió
per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G26Z2500P-22 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de
75 m de llargària

2.345,54 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

G2R642AAP-23 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G3D1ADB3P-24 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 200 mm de diàmetre amb menys d'un
25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de
micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i
injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

111,60 €

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G3DZ2000P-25 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 3.925,00 €

(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

G3E5865KP-26 m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en
terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

64,44 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3EB4100P-27 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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G3EB4200P-28 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G3EZ1800P-29 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)

G3EZ2P00P-30 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cm 59,82 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G3F515G1P-31 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

77,16 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G3F515G3P-32 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

81,11 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G3FB4100P-33 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G3FB4200P-34 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G3FD1000P-35 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 22,35 €

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

G3H28624P-36 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una
fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves

165,12 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G3Z112P1P-37 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

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4515LG3P-38 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108,54 €

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G45319G3P-39 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

107,57 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

G4B14100P-40 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G4B14200P-41 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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G4B36101P-42 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4B36201P-43 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G4D15E23P-44 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars
de secció circular de 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G4D3D110P-45 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta,
per a deixar el formigó vist

40,79 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G9A1381JP-46 m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

25,58 €

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

G9B11105P-47 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

72,28 €

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

MOB01P-48 u Banc canigó triple. Banc de fusta tractada de tres places sense braços. Estructura de doble
peu que facilita la neteja i la sega sota el banc. Dimensions de 180 cm de llarg, 70 cm
d'amplada i 75 cm d'alçada. Construït mitjançant taulons de pi silvestre de 4,5 cm i de pals
tornejats de 20, 12 i 8 cm de gruix tractats per a classe de risc IV. Sistema d'ancoratge
mitjançant encastat al terra.

231,02 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

MOB02P-49 u Taula pica sis places. Taula de fusta tractada de sis places amb les següents dimensions:
200 cm de llarg, 172 cm d'ample i 77 cm d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de
4.5 cm de gruix tractats per a classe de risc IV.

288,24 €

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

MOB03P-50 u Papera Perdiguer rodona. Paperera de fusta tractada individual. La bossa es col·loca a
pressió en un perfil perimetral per la part superior. Apte per a bosses de 70x75cm.
Dimensions de 47 cm de llarg, 47 cm d'ample i 70 cm d'alt. Construïda mitjançant pals
quadrats de pi silvestre de 4,5cm de gruix tractats per a classe de risc IV i estructura
metàl·lica.

194,65 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

MOB04P-51 u Paperera Besiberri selectiva exempta. Paperera de fusta tractada per recollida selectiva de 3
cossos, amb teulat. Cada cos té una porta per facilitar la col·locació i l'extracció de la bossa.
La bossa es col·loca a pressió e un perfil perimetral. Apte per a bosses de 80x105 cm.
Dimensions de 147cm de llarg, 60 cm d'ample i 110 cm d'alt. Construïda mitjançant taulons
de pi silvestre de 1,9 i 4,5 cm de gruix tractat per a classe de risc IV.

423,74 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

MOB05P-52 u Estació metereològica IQ3000 digital. L'estació meteorològica disposa de: sistemes
d'alimentació autònoma, estructura de suport dels sensors i els panells solars i presa de terra.
Sensors: Anemòmetre IQ-BUS, penell IQ-BUS,
radiòmetre IQ-BUS, pluviòmetre IQ-BUS, sonda de temperatura i humitat, sensor de pressió.

610,22 €

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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MOB06P-53 u Caixa estació metereològica MET01. La teulada i el panell inferior estan fets de UPVC. Els
llistons estan fets de polimetilmetacrilat (PMMA) amb un estabilitzador UV afegit per donar un
índex molt baix d'esgrogueïment. L'estructura està feta d'alumini ric en plom.

671,15 €

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

MOB07P-54 u Suport estació metereològica MET01.Suport d'alumini recobert amb pols de poliester. 200,35 €

(DOS-CENTS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

MOB08P-55 u Fanal tipus ronda de fossa. Els fust de tub també és de fossa. Porta dues capes d'imprimació
negra de forja.

690,70 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

MOB09P-56 m Barrera texana 13,33 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

MOB10P-57 u Aparacabiciletes universal 79,50 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

MOB11P-58 u Aparcabicicletes 'una roda' 178,00 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS)

PPA001SSP-59 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 26.372,16 €

(VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PPA002EXPP-60 pa Partida alçada del cobrament íntegre de les expropiacions i ocupacions temporals de finques 20.503,44 €

(VINT MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

T2011P-61 h Transport en helicopter 6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)
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P-1 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

69,35 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,20000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-2 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

92,26 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,11000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-3 FBB22A31 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada

mecànicament

259,70 €

BBM1BQH1 u Placa d'orientació o situació, de 95x120 cm amb pintura no reflectora 238,52000 €

Altres conceptes 21,18000 €

P-4 FBB34110 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 25x16 cm, fixat al senyal 31,18 €

BBM1CA21 u Caixetí de ruta, de 25x16 cm amb pintura no reflectora 19,79000 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-5 FBB34210 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 40x16 cm, fixat al senyal 34,88 €

BBM1CD21 u Caixetí de ruta, de 40x16 cm amb pintura no reflectora 23,49000 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-6 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,99 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €

Altres conceptes 5,30000 €

P-7 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 32,82 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 27,52000 €

Altres conceptes 5,30000 €

P-8 FR61445B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm

amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació

barrejada amb un 10% de compost i primer reg

129,85 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 3,25760 €

B0111000 m3 Aigua 0,20000 €

Altres conceptes 126,39240 €

P-9 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives

i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a

base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament

lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a

2000 m2

1,55 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 0,54880 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

Altres conceptes 0,16325 €
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P-10 G1001 kg Jàssera de fibra de carboni 25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-11 G1101 kg Biguetes de fibra de vidre 5,50 €

Sense descomposició 5,50000 €

P-12 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió

27,43 €

Altres conceptes 27,43000 €

P-13 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor

22,28 €

Altres conceptes 22,28000 €

P-14 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

25,73 €

Altres conceptes 25,73000 €

P-15 G21Z1000 u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a formació de

passamurs

2.875,00 €

Altres conceptes 2.875,00000 €

P-16 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-17 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,64 €

Altres conceptes 1,64000 €

P-18 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-19 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

10,64 €

B03D5000 m3 Terra adequada 7,10400 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 3,47350 €

P-20 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-21 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió

per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de

permeabilitat de 1E-04 m/s

1,84 €

Altres conceptes 1,84000 €

P-22 G26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de

75 m de llargària

2.345,54 €

Altres conceptes 2.345,54000 €

P-23 G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de

més de 15 i fins a 20 km

9,04 €

Altres conceptes 9,04000 €

P-24 G3D1ADB3 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 200 mm de diàmetre amb menys d'un

25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de

micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i

injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

111,60 €
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B0511601 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 7,72236 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

B3DB6G70 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm d 27,93780 €

Altres conceptes 75,88734 €

P-25 G3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 3.925,00 €

Altres conceptes 3.925,00000 €

P-26 G3E5865K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en

terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de

consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

64,44 €

B0659A0E m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, 31,02125 €

Altres conceptes 33,41875 €

P-27 G3EB4100 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

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

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €

Altres conceptes 1,24346 €

P-28 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,11 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €

Altres conceptes 1,10346 €

P-29 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons

barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00 €

Altres conceptes 4.600,00000 €

P-30 G3EZ2P00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cm 59,82 €

Altres conceptes 59,82000 €

P-31 G3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió

77,16 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 65,30200 €

Altres conceptes 11,85800 €

P-32 G3F515G3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

81,11 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 65,30200 €

Altres conceptes 15,80800 €

P-33 G3FB4100 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

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

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €

Altres conceptes 1,17335 €

P-34 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,14 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €

Altres conceptes 1,13335 €

P-35 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 22,35 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €



Projecte de Substitució del Pont Vell d´Arcalís al municipi de Soriguera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/10/14 Pàg.: 4

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,20054 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

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

Altres conceptes 18,90988 €

P-36 G3H28624 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm

d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una

fondària entre 4 i 8 m en terreny de graves

165,12 €

B3H28620 m2 Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i 5,21000 €

Altres conceptes 159,91000 €

P-37 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

10,54 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 5,80650 €

Altres conceptes 4,73350 €

P-38 G4515LG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

108,54 €

B065E74C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 74,61300 €

Altres conceptes 33,92700 €

P-39 G45319G3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

107,57 €

B065ED0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 73,64500 €

Altres conceptes 33,92500 €

P-40 G4B14100 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

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

1,20 €

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

Altres conceptes 1,19455 €

P-41 G4B14200 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,16 €

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

Altres conceptes 1,15455 €

P-42 G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

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

1,34 €

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

Altres conceptes 1,33019 €

P-43 G4B36201 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,30 €

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

Altres conceptes 1,29019 €

P-44 G4D15E23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars

de secció circular de 50 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

9,89 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0DF2528 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 50 cm i fins 2,54400 €
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

Altres conceptes 6,98884 €

P-45 G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta,

per a deixar el formigó vist

40,79 €

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

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0A31000 kg Clau acer 0,22943 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,80478 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

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

Altres conceptes 36,06168 €

P-46 G9A1381J m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

25,58 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,29700 €

B03D5000 m3 Terra adequada 6,80800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08750 €

Altres conceptes 9,38750 €

P-47 G9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts

amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

72,28 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 33,39013 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,57651 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulat 9,10000 €

Altres conceptes 28,21336 €

P-48 MOB01 u Banc canigó triple. Banc de fusta tractada de tres places sense braços. Estructura de doble

peu que facilita la neteja i la sega sota el banc. Dimensions de 180 cm de llarg, 70 cm

d'amplada i 75 cm d'alçada. Construït mitjançant taulons de pi silvestre de 4,5 cm i de pals

tornejats de 20, 12 i 8 cm de gruix tractats per a classe de risc IV. Sistema d'ancoratge

mitjançant encastat al terra.

231,02 €

Sense descomposició 231,02000 €

P-49 MOB02 u Taula pica sis places. Taula de fusta tractada de sis places amb les següents dimensions:

200 cm de llarg, 172 cm d'ample i 77 cm d'alt. Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de

4.5 cm de gruix tractats per a classe de risc IV.

288,24 €

Sense descomposició 288,24000 €

P-50 MOB03 u Papera Perdiguer rodona. Paperera de fusta tractada individual. La bossa es col·loca a

pressió en un perfil perimetral per la part superior. Apte per a bosses de 70x75cm.

Dimensions de 47 cm de llarg, 47 cm d'ample i 70 cm d'alt. Construïda mitjançant pals

quadrats de pi silvestre de 4,5cm de gruix tractats per a classe de risc IV i estructura

metàl·lica.

194,65 €

Sense descomposició 194,65000 €

P-51 MOB04 u Paperera Besiberri selectiva exempta. Paperera de fusta tractada per recollida selectiva de 3

cossos, amb teulat. Cada cos té una porta per facilitar la col·locació i l'extracció de la bossa.

La bossa es col·loca a pressió e un perfil perimetral. Apte per a bosses de 80x105 cm.

Dimensions de 147cm de llarg, 60 cm d'ample i 110 cm d'alt. Construïda mitjançant taulons

de pi silvestre de 1,9 i 4,5 cm de gruix tractat per a classe de risc IV.

423,74 €

Sense descomposició 423,74000 €

P-52 MOB05 u Estació metereològica IQ3000 digital. L'estació meteorològica disposa de: sistemes

d'alimentació autònoma, estructura de suport dels sensors i els panells solars i presa de terra.

Sensors: Anemòmetre IQ-BUS, penell IQ-BUS,

610,22 €
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radiòmetre IQ-BUS, pluviòmetre IQ-BUS, sonda de temperatura i humitat, sensor de pressió.

Sense descomposició 610,22000 €

P-53 MOB06 u Caixa estació metereològica MET01. La teulada i el panell inferior estan fets de UPVC. Els

llistons estan fets de polimetilmetacrilat (PMMA) amb un estabilitzador UV afegit per donar un

índex molt baix d'esgrogueïment. L'estructura està feta d'alumini ric en plom.

671,15 €

Sense descomposició 671,15000 €

P-54 MOB07 u Suport estació metereològica MET01.Suport d'alumini recobert amb pols de poliester. 200,35 €

Sense descomposició 200,35000 €

P-55 MOB08 u Fanal tipus ronda de fossa. Els fust de tub també és de fossa. Porta dues capes d'imprimació

negra de forja.

690,70 €

Sense descomposició 690,70000 €

P-56 MOB09 m Barrera texana 13,33 €

Sense descomposició 13,33000 €

P-57 MOB10 u Aparacabiciletes universal 79,50 €

Sense descomposició 79,50000 €

P-58 MOB11 u Aparcabicicletes 'una roda' 178,00 €

Sense descomposició 178,00000 €

P-59 PPA001SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 26.372,16 €

Sense descomposició 26.372,16000 €

P-60 PPA002EXP pa Partida alçada del cobrament íntegre de les expropiacions i ocupacions temporals de finques 20.503,44 €

Sense descomposició 20.503,44000 €

P-61 T2011 h Transport en helicopter 6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, setembre del 2014 
 
 

 
Tècnic redactor del projecte 
Albert Puigdellívol Sadurní 
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Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 01 Enderroc i demolicions del pont existent

1 G21Z1000 u Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per

a formació de passamurs (P - 15)

2.875,00 1,000 2.875,00

2 G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

22,28 18,484 411,82

3 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 14)

25,73 10,000 257,30

4 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió (P - 12)

27,43 15,313 420,04

5 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 20)

0,56 770,000 431,20

TOTAL Capítol 01.01 4.395,36

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 02 Desviació riu

1 G26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del

nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària (P - 22)

2.345,54 3,000 7.036,62

2 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària

amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de

22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04

m/s (P - 21)

1,84 1.152,000 2.119,68

3 G3H28624 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables d'acer al

carboni 240 de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un

moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8

m en terreny de graves (P - 36)

165,12 392,000 64.727,04

4 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 16)

2,52 100,000 252,00

TOTAL Capítol 01.02 74.135,34

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 03 Fonamentacions pila de pont

1 G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de

perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la

barrina (P - 29)

4.600,00 1,000 4.600,00

2 G3EZ2P00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 65 cm (P - 30) 59,82 1,000 59,82

3 G3E5865K m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub

central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 65 cm amb formigó

HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

(P - 26)

64,44 26,000 1.675,44

4 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16

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

N/mm2 (P - 28)

1,11 984,360 1.092,64

5 G3EB4100 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim

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

N/mm2 (P - 27)

1,25 101,095 126,37

euros
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6 G3F515G3 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 32)

81,11 1,200 97,33

7 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16

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

N/mm2 (P - 34)

1,14 94,524 107,76

8 G3FB4100 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a

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

500 N/mm2 (P - 33)

1,18 68,141 80,41

9 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 35) 22,35 3,400 75,99

10 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 - 37)

10,54 2,400 25,30

TOTAL Capítol 01.03 7.941,06

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 04 Micropilons

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

micropilons (P - 25)

3.925,00 1,000 3.925,00

2 G3D1ADB3 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 200 mm de

diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o

roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de

560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i

injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R (P - 24)

111,60 130,140 14.523,62

3 G3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 31)

77,16 4,620 356,48

4 G3FB4100 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre com a

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

500 N/mm2 (P - 33)

1,18 247,800 292,40

5 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 35) 22,35 4,300 96,11

TOTAL Capítol 01.04 19.193,61

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 05 Pila del pont

1 G4515LG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P

- 38)

108,54 3,140 340,82

2 G4B14200 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16

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

N/mm2 (P - 41)

1,16 911,795 1.057,68

3 G4B14100 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim

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

N/mm2 (P - 40)

1,20 129,681 155,62

4 G4D15E23 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les

metàl·liques per a pilars de secció circular de 50 cm de diàmetre, per a

deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 44)

9,89 28,260 279,49

5 G45319G3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 39)

107,57 0,565 60,78

6 G4B36201 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16

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

N/mm2 (P - 43)

1,30 70,104 91,14

euros
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7 G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim

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

N/mm2 (P - 42)

1,34 19,050 25,53

8 G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a

bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist (P - 45)

40,79 3,497 142,64

TOTAL Capítol 01.05 2.153,70

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 06 Moviment de terres

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 20)

0,56 2.389,510 1.338,13

2 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 19)

10,64 1.801,739 19.170,50

3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 17) 1,64 1.245,580 2.042,75

4 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 18)

2,24 1.143,900 2.562,34

TOTAL Capítol 01.06 25.113,72

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 07 Fabricació, muntatge i transport del taulell

1 G1001 kg Jàssera de fibra de carboni (P - 10) 25,00 2.160,000 54.000,00

2 G1101 kg Biguetes de fibra de vidre (P - 11) 5,50 376,320 2.069,76

3 T2011 h Transport en helicopter (P - 61) 6.000,00 6,000 36.000,00

TOTAL Capítol 01.07 92.069,76

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 08 Gestió de residus

1 G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no

especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(P - 23)

9,04 25,000 226,00

TOTAL Capítol 01.08 226,00

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 09 Urbanització

1 MOB01 u Banc canigó triple. Banc de fusta tractada de tres places sense braços.

Estructura de doble peu que facilita la neteja i la sega sota el banc.

Dimensions de 180 cm de llarg, 70 cm d'amplada i 75 cm d'alçada.

Construït mitjançant taulons de pi silvestre de 4,5 cm i de pals

tornejats de 20, 12 i 8 cm de gruix tractats per a classe de risc IV.

Sistema d'ancoratge mitjançant encastat al terra. (P - 48)

231,02 4,000 924,08

euros
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2 MOB02 u Taula pica sis places. Taula de fusta tractada de sis places amb les

següents dimensions: 200 cm de llarg, 172 cm d'ample i 77 cm d'alt.

Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de 4.5 cm de gruix

tractats per a classe de risc IV. (P - 49)

288,24 2,000 576,48

3 MOB03 u Papera Perdiguer rodona. Paperera de fusta tractada individual. La

bossa es col·loca a pressió en un perfil perimetral per la part superior.

Apte per a bosses de 70x75cm. Dimensions de 47 cm de llarg, 47 cm

d'ample i 70 cm d'alt. Construïda mitjançant pals quadrats de pi

silvestre de 4,5cm de gruix tractats per a classe de risc IV i estructura

metàl·lica. (P - 50)

194,65 3,000 583,95

4 MOB04 u Paperera Besiberri selectiva exempta. Paperera de fusta tractada per

recollida selectiva de 3 cossos, amb teulat. Cada cos té una porta per

facilitar la col·locació i l'extracció de la bossa. La bossa es col·loca a

pressió e un perfil perimetral. Apte per a bosses de 80x105 cm.

Dimensions de 147cm de llarg, 60 cm d'ample i 110 cm d'alt.

Construïda mitjançant taulons de pi silvestre de 1,9 i 4,5 cm de gruix

tractat per a classe de risc IV. (P - 51)

423,74 1,000 423,74

5 MOB05 u Estació metereològica IQ3000 digital. L'estació meteorològica disposa

de: sistemes d'alimentació autònoma, estructura de suport dels

sensors i els panells solars i presa de terra. Sensors: Anemòmetre

IQ-BUS, penell IQ-BUS,

radiòmetre IQ-BUS, pluviòmetre IQ-BUS, sonda de temperatura i

humitat, sensor de pressió.

(P - 52)

610,22 1,000 610,22

6 MOB06 u Caixa estació metereològica MET01. La teulada i el panell inferior

estan fets de UPVC. Els llistons estan fets de polimetilmetacrilat

(PMMA) amb un estabilitzador UV afegit per donar un índex molt baix

d'esgrogueïment. L'estructura està feta d'alumini ric en plom. (P - 53)

671,15 1,000 671,15

7 MOB07 u Suport estació metereològica MET01.Suport d'alumini recobert amb

pols de poliester. (P - 54)

200,35 1,000 200,35

8 MOB08 u Fanal tipus ronda de fossa. Els fust de tub també és de fossa. Porta

dues capes d'imprimació negra de forja.  (P - 55)

690,70 5,000 3.453,50

9 FR61445B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm

de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),

excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans

manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

129,85 40,000 5.194,00

10 G9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb

morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats

seleccionats, resines sintètiques i additius (P - 47)

72,28 494,725 35.758,72

11 G9A1381J m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada d'aportació i un 5 % de

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i

piconatge del material al 98% del PM (P - 46)

25,58 228,780 5.852,19

12 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició

d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació

de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra

curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,

bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una

superfície de 500 a 2000 m2 (P - 9)

1,55 2.404,444 3.726,89

13 FBB34110 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 25x16 cm, fixat al senyal

(P - 4)

31,18 3,000 93,54

14 FBB34210 u Caixetí de ruta amb pintura no reflectora de 40x16 cm, fixat al senyal

(P - 5)

34,88 4,000 139,52

15 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat

a terra formigonat (P - 7)

32,82 5,200 170,66

16 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat

a terra formigonat (P - 6)

17,99 18,200 327,42

17 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 1)

69,35 6,000 416,10

18 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 2)

92,26 1,000 92,26

euros
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19 MOB09 m Barrera texana (P - 56) 13,33 381,300 5.082,73

20 MOB10 u Aparacabiciletes universal (P - 57) 79,50 10,000 795,00

21 MOB11 u Aparcabicicletes 'una roda' (P - 58) 178,00 1,000 178,00

22 FBB22A31 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 95x120 cm, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 3)

259,70 2,000 519,40

TOTAL Capítol 01.09 65.789,90

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 10 Seguretat i Salut

1 PPA001SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P

- 59)

26.372,16 1,000 26.372,16

TOTAL Capítol 01.10 26.372,16

Obra 01 Pressupost PVA

Capítol 11 Expropiacions i ocupació temporal de finques

1 PPA002EXP pa Partida alçada del cobrament íntegre de les expropiacions i ocupacions

temporals de finques (P - 60)

20.503,44 1,000 20.503,44

TOTAL Capítol 01.11 20.503,44

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, setembre del 2014 
 
 

 
Tècnic redactor del projecte 
Albert Puigdellívol Sadurní 
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NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Enderroc i demolicions del pont existent 4.395,36

Capítol 01.02  Desviació riu 74.135,34

Capítol 01.03  Fonamentacions pila de pont 7.941,06

Capítol 01.04  Micropilons 19.193,61

Capítol 01.05  Pila del pont 2.153,70

Capítol 01.06  Moviment de terres 25.113,72

Capítol 01.07  Fabricació, muntatge i transport del taulell 92.069,76

Capítol 01.08  Gestió de residus 226,00

Capítol 01.09  Urbanització 65.789,90

Capítol 01.10  Seguretat i Salut 26.372,16

Capítol 01.11  Expropiacions i ocupació temporal de finques 20.503,44

Obra 01 Pressupost PVA 337.894,05

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

337.894,05

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PVA 337.894,05

337.894,05

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 337.894,05

13 % Despeses generals SOBRE 337.894,05.................................................................... 43.926,23

6 % Benefici industrial SOBRE 337.894,05........................................................................ 20.273,64

Subtotal 402.093,92

21 % IVA SOBRE 402.093,92............................................................................................. 84.439,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 486.533,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, setembre del 2014 
 
 

 
Tècnic redactor del projecte 
Albert Puigdellívol Sadurní 


