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Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 01  MOVIMENTS DE TERRES
Títol 2 01  ACCÉS NORD-OEST

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.050,490

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 141,900

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 151,840

4 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 141,900

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 151,840

6 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 151,840

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

AMIDAMENT DIRECTE 119,750

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

AMIDAMENT DIRECTE 489,460

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 01  MOVIMENTS DE TERRES
Títol 2 02  ACCÉS SUD-EST

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.913,880

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

AMIDAMENT DIRECTE 1.550,510

3 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
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Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1.550,510

4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 1.550,510

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

AMIDAMENT DIRECTE 245,510

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

AMIDAMENT DIRECTE 774,470

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 02  ENDERROCS
Títol 2 01  C/ BLASCO DE GARAY I ADJACENTS
Títol 3 01  PAVIMENTS

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 4.298,840

2 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 2.606,360

3 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 803,010

4 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 803,010

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

AMIDAMENT DIRECTE 217,010

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 541,740

7 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 13,530

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 02  ENDERROCS
Títol 2 01  C/ BLASCO DE GARAY I ADJACENTS
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Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 3

Títol 3 02  ELEMENTS VIALS

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 23,180

3 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 02  ENDERROCS
Títol 2 02  C/ BULLIDOR
Títol 3 01  PAVIMENTS

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 624,860

2 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.006,430

3 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 379,820
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Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 4

4 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 474,650

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

AMIDAMENT DIRECTE 386,950

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 2.745,230

7 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 15,420

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 02  ENDERROCS
Títol 2 02  C/ BULLIDOR
Títol 3 02  ELEMENTS VIALS

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a
10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 27,300

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 01  TAULER

1 G4L2 m Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell. Inclou transport,
col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 512,400

2 G4D81201 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

AMIDAMENT DIRECTE 3.344,250

3 G45C6BH4 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

AMIDAMENT DIRECTE 836,065

4 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 84.608,540

5 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm
d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i
acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 01  PILES P1
Titol 5 01  TRONC PILA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 53,238

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.355,430

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 142,100

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 76,450

Obra 01 PRESSUPOST PFC01

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 6

Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 01  PILES P1
Titol 5 02  DENTELLS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2,050

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

AMIDAMENT DIRECTE 115,010

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,370

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

AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 01  PILES P1
Titol 5 03  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 239,380

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,910

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 133,350

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 120,540

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 7

ciment

AMIDAMENT DIRECTE 22,800

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 1.297,100

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 02  PILES P2
Titol 5 01  TRONC PILA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 55,560

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.456,560

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 148,180

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 82,950

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 02  PILES P2
Titol 5 02  DENTELLS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2,050

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

AMIDAMENT DIRECTE 115,010

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 8

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,370

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

AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 02  PILES P2
Titol 5 03  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 261,320

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,910

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 133,350

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 120,540

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

AMIDAMENT DIRECTE 34,200

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 1.945,550

Obra 01 PRESSUPOST PFC01

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 9

Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 03  PILES P3
Titol 5 01  TRONC PILA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 58,930

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.605,450

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 157,150

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 89,560

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 03  PILES P3
Titol 5 02  DENTELLS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2,050

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

AMIDAMENT DIRECTE 115,010

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,370

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

AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 03  PILES P3
Titol 5 03  FONAMENTACIONS

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 10

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 218,050

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,910

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 133,350

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 120,540

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

AMIDAMENT DIRECTE 57,600

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.279,890

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 04  PILES P4
Titol 5 01  TRONC PILA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 61,930

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 2.737,750

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 165,150

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 96,450

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 04  PILES P4
Titol 5 02  DENTELLS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2,050

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

AMIDAMENT DIRECTE 115,010

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,370

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

AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 04  PILES P4
Titol 5 03  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 242,390

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,910

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 133,350

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 120,540

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

AMIDAMENT DIRECTE 100,200

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 5.700,420

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 05  PILES P5
Titol 5 01  TRONC PILA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 64,080

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.832,710

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 170,880

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 83,210

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 13

Títol 3 05  PILES P5
Titol 5 02  DENTELLS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2,050

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

AMIDAMENT DIRECTE 115,010

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,370

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

AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 05  PILES P5
Titol 5 03  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 205,830

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,910

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 133,350

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 120,540

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 78,000

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 4.437,450

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 06  PILES P6
Titol 5 01  TRONC PILA

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 59,460

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

AMIDAMENT DIRECTE 2.628,580

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 158,570

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

AMIDAMENT DIRECTE 78,340

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 06  PILES P6
Titol 5 02  DENTELLS

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 2,050

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

AMIDAMENT DIRECTE 115,010

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de
200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 5,370

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

AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 02  PILES
Títol 3 06  PILES P6
Titol 5 03  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 186,370

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 70,910

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 133,350

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 120,540

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 1.538,060

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 16

Títol 3 01  ESTREP E1
Titol 5 01  ALÇAT ESTREP

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 54,290

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

AMIDAMENT DIRECTE 193,190

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 3.646,910

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

AMIDAMENT DIRECTE 60,750

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 01  ESTREP E1
Titol 5 02  ALETES LATERALS

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 11,770

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

AMIDAMENT DIRECTE 112,740

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 4.247,340

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 01  ESTREP E1
Titol 5 03  LLOSA DE TRANSICIÓ

1 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

AMIDAMENT DIRECTE 17,730

EUR
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2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 118,000

3 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.509,030

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 01  ESTREP E1
Titol 5 04  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 233,940

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 55,570

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 186,220

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 52,260

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 3.431,760

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

AMIDAMENT DIRECTE 90,800

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 18

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 12.736,230

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 02  ESTREP E2
Titol 5 01  ALÇAT ESTREP

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 91,940

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

AMIDAMENT DIRECTE 276,220

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 6.175,920

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

AMIDAMENT DIRECTE 60,750

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 02  ESTREP E2
Titol 5 02  ALETES LATERALS

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 24,520

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

AMIDAMENT DIRECTE 96,120

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 8.847,010

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES

EUR
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Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 02  ESTREP E2
Titol 5 03  LLOSA DE TRANSICIÓ

1 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

AMIDAMENT DIRECTE 17,730

2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 118,000

3 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 1.509,030

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 03  ESTREPS
Títol 3 02  ESTREP E2
Titol 5 04  FONAMENTACIONS

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 463,340

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 68,710

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 312,450

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 97,920

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 6.311,530

EUR
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6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

AMIDAMENT DIRECTE 35,800

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 4.709,350

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 04  MURS DE CONTENCIÓ
Títol 3 01  MUR 01

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 259,250

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 176,730

3 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 224,910

4 G32B4201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 9.688,310

5 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 454,440

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03  ESTRUCTURES
Títol 2 04  MURS DE CONTENCIÓ
Títol 3 02  MUR 02

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 259,250
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2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 176,730

3 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 224,910

4 G32B4201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 9.688,310

5 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 454,440

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 04  FERMS I PAVIMENTS
Títol 2 01  PONT I ACCESSOS
Títol 3 01  CALÇADA

1 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 2.129,590

2 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 244,900

3 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 133,360

4 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 193,270

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 483,820

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 4.259,170

7 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2
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AMIDAMENT DIRECTE 2.129,590

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 483,820

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 04  FERMS I PAVIMENTS
Títol 2 01  PONT I ACCESSOS
Títol 3 02  VORERES

1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AMIDAMENT DIRECTE 1.996,490

2 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 693,620

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

AMIDAMENT DIRECTE 693,620

4 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 41,580

5 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

AMIDAMENT DIRECTE 2,310

6 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM
I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM

AMIDAMENT DIRECTE 299,400

8 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 584,340

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
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Títol 1 04  FERMS I PAVIMENTS
Títol 2 02  C/BLASCO DE GARAY I ADJACENTS
Títol 3 01  CALÇADA

1 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 3.127,110

2 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 359,610

3 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 863,090

4 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.034,130

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 2.585,830

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 6.254,230

7 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 3.127,110

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 2.585,830

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 04  FERMS I PAVIMENTS
Títol 2 02  C/BLASCO DE GARAY I ADJACENTS
Títol 3 02  VORERA

1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AMIDAMENT DIRECTE 3.412,160

2 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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AMIDAMENT DIRECTE 549,260

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

AMIDAMENT DIRECTE 867,690

4 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 52,020

5 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

AMIDAMENT DIRECTE 2,920

6 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

7 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM
I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM

AMIDAMENT DIRECTE 341,430

8 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.034,130

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 04  FERMS I PAVIMENTS
Títol 2 03  C/BULLIDOR
Títol 3 01  CALÇADA

1 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 2.704,550

2 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 311,040

3 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 5.409,010

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 04  FERMS I PAVIMENTS
Títol 2 03  C/BULLIDOR
Títol 3 02  VORERA

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

AMIDAMENTS Data: 05/02/15 Pàg.: 25

1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

AMIDAMENT DIRECTE 1.572,540

2 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 386,750

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

AMIDAMENT DIRECTE 386,750

4 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 23,160

5 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

AMIDAMENT DIRECTE 5,690

6 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM
I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del
PM

AMIDAMENT DIRECTE 157,240

8 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 461,660

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 05  DRENATGE
Títol 2 01  PONT I ACCESSOS

1 FD5Z65CK u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 FD7F4375 m Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant.

AMIDAMENT DIRECTE 239,590
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3 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 G711X874 m2 Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines
bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25
prèvia imprimació

AMIDAMENT DIRECTE 3.344,250

5 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE 629,900

6 GD5BU040 m Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

AMIDAMENT DIRECTE 157,640

7 G2285J0F m3 Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 169,640

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 05  DRENATGE
Títol 2 02  C/BLASCO DE GARAY

1 FD5J524E u Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i
entroncament d'obertura de 400 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 FD7FA575 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 168,740

4 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 3,600

5 F2224241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 334,230

6 F222H222 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat
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AMIDAMENT DIRECTE 71,280

7 F228F60A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 334,230

8 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 05  DRENATGE
Títol 2 03  C/BULLIDOR

1 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 36,820

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 06  PROTECCIONS I DEFENSES

1 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 691,010

2 GB12V003 m Imposta prefabricada metàl.lica segons planols, completament acabat

AMIDAMENT DIRECTE 514,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 07  ENLLUMENAT
Títol 2 01  PONT I ACCESSOS

1 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 603,450

4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 603,450

5 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 07  ENLLUMENAT
Títol 2 02  C/BLASCO DE GARAY

1 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

3 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 591,230

4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 591,230

5 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 07  ENLLUMENAT
Títol 2 03  C/BULLIDOR

1 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
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AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 227,280

4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 225,280

5 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 08  SENYALITZACIÓ
Títol 2 01  PONT I ACCESSOS
Títol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 327,510

2 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 6,400

3 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 4,400

4 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4,950

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 08  SENYALITZACIÓ
Títol 2 01  PONT I ACCESSOS
Títol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

EUR
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1 GBB11111 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 1,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

4 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,800

5 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm  per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 GBBZA003 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,480

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 08  SENYALITZACIÓ
Títol 2 02  C/BLASCO DE GARAY
Títol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 516,680

2 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 118,500

3 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 38,400

4 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 26,400

5 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
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AMIDAMENT DIRECTE 121,800

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 08  SENYALITZACIÓ
Títol 2 02  C/BLASCO DE GARAY
Títol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11111 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 2,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

6 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm  per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 GBBZA003 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 08  SENYALITZACIÓ
Títol 2 03  C/BULLIDOR
Títol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 469,490

2 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
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AMIDAMENT DIRECTE 6,400

3 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 45,250

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 08  SENYALITZACIÓ
Títol 2 03  C/BULLIDOR
Títol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11111 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 2,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 24,600

5 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm  per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 09  PLANTACIONS

1 G9912145 u Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm d'ample,col·locat sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

2 FR412M1B u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

3 FR611369 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
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%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 FR7212J0 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 < 500 m2

AMIDAMENT DIRECTE 419,750

5 FFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 329,500

6 FFA13645 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.

AMIDAMENT DIRECTE 20,400

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 10  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21FC65 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports laterals de
fosa, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

3 FB15A281 u Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de
llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina,
col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 11  PARTIDES ALÇADES
Títol 2 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPAOU001 u Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 11  PARTIDES ALÇADES
Títol 2 02  PROVA DE CÀRREGA
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1 G4ZPV002 u Partida alçada a justificar per la realització de prova de càrrega en tauler de pas superior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 11  PARTIDES ALÇADES
Títol 2 03  CONTROL DE QUALITAT

1 JPAU001 u Partida alçada a justificar per la realització de la campanya de Control de Qualitat, estimada com a 1% del valor
del PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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17951111P-1 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

17,70 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

37212615P-2 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm
de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i
transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut

293,69 €

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

ED5Z1100P-3 m Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm
de fosa dúctil.

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2111131P-4 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

F21DQG02P-5 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F21H1A41P-6 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

135,67 €

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

F21Q2501P-7 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F2224241P-8 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F222H222P-9 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F228F60AP-10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F921201LP-11 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 29,69 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F965A1C5P-12 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,42 €

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

F9715G71P-13 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

90,08 €

(NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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F97433EAP-14 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

15,25 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F985A609P-15 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

32,76 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9E1321GP-16 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

33,33 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F9G1C243P-17 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

71,25 €

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

F9H11BE1P-18 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

58,55 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F9H11KE1P-19 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

57,63 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F9H315P1P-20 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B
PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F9J12P40P-21 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1 kg/m2

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F9J13J10P-22 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FB15A281P-23 u Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN
10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

332,98 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD5J524EP-24 u Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I
d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm.

457,95 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FD5Z65CKP-25 u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament
amb desguàs d'obertura 120 mm.

40,85 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FD5Z8JC4P-26 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.

59,46 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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FD7F4375P-27 m Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant.

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FD7F7575P-28 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FD7FA575P-29 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FDDZ3154P-30 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

92,63 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FFA13645P-31 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per
degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FFA17445P-32 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FQ21FC65P-33 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i
suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó

171,58 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ42A015P-34 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau
de formigó

66,14 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FR412M1BP-35 u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 60,43 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FR611369P-36 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

109,22 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FR7212J0P-37 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 < 500 m2

1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G2191305P-38 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G2192C05P-39 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G2193A05P-40 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G2194JL5P-41 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G2194XL5P-42 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G219Q105P-43 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G219Q200P-44 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G21B1601P-45 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G21B4001P-46 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

29,17 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G21R11A5P-47 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

164,31 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G21R4090P-48 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

44,54 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2211101P-49 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G2223342P-50 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i
càrrega sobre camió

13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G2241010P-51 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G2243011P-52 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G2262111P-53 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2265111P-54 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)
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G2285J0FP-55 m3 Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

45,16 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G22D3011P-56 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)

G242206AP-57 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 20 km

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2A15000P-58 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G32515H2P-59 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

87,09 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G32B4201P-60 kg Armadura per a murs de contenció 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)

G32D1105P-61 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 5 m

25,48 €

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

G3E57A5JP-62 m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

166,57 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

G3EB4200P-63 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

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G3EZ2T00P-64 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm 80,77 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

G3F515G1P-65 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

75,98 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3FB4200P-66 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

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G3FD2000P-67 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 28,36 €

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

G3Z152T1P-68 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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G4L2P-69 m Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell.
Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució
de la unitat d'obra.

1.339,91 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G45158H4P-70 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,51 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G45C18H4P-71 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

88,78 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G45C6BH4P-72 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

92,51 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G45F18H4P-73 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

88,61 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G4B14200P-74 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

1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G4BC4200P-75 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G4BF4201P-76 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G4D15S27P-77 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars
de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

G4D81201P-78 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

35,33 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G4DCBD02P-79 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim
5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

51,58 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4DE1A00P-80 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m 13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G4DF4117P-81 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

44,04 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G4ZB1401P-82 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 14,61 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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G711X874P-83 m2 Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2
de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació

39,11 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G9382481P-84 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

79,02 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G9912145P-85 u Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm
d'ample,col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

151,99 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GB12V003P-86 m Imposta prefabricada metàl.lica segons planols, completament acabat 67,02 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GB1AU130P-87 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

258,31 €

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

GBA18110P-88 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBA1G110P-89 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GBA21211P-90 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBA22411P-91 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GBA31110P-92 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB11111P-93 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)

GBB11251P-94 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB11361P-95 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

161,15 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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GBB21101P-96 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

47,98 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB42210P-97 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport 297,09 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GBBZ3010P-98 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

23,41 €

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

GBBZ3011P-99 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

28,69 €

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

GBBZA001P-100 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment
col·locada.

56,07 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GBBZA003P-101 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm 77,67 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GD571110P-102 m Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GD5BU040P-103 m Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 74,61 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GG22TK1KP-104 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GG319184P-105 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GGD1431EP-106 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

24,76 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GHM31L8AP-107 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

534,30 €

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

GHN33C81P-108 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

228,81 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

17,70 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-2 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm
de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i
transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut

293,69 €

Altres conceptes 293,69000 €

P-3 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm
de fosa dúctil.

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-4 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,20 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-6 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

135,67 €

Altres conceptes 135,67000 €

P-7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,19 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-8 F2224241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

6,74 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-9 F222H222 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

8,99 €

Altres conceptes 8,99000 €

P-10 F228F60A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,08 €

Altres conceptes 9,08000 €

P-11 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 29,69 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

Altres conceptes 7,89250 €

P-12 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,42 €

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

2,96720 €

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340

7,40250 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06401 €

Altres conceptes 13,98629 €

P-13 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

90,08 €

B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,11800 €

Altres conceptes 26,96200 €

P-14 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

15,25 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 5,26614 €

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

0,62956 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,24024 €

Altres conceptes 9,11406 €

P-15 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

32,76 €

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

5,26829 €

B985A600 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm 10,23750 €

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

0,06995 €

Altres conceptes 17,18426 €

P-16 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

33,33 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

Altres conceptes 25,98455 €

P-17 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

71,25 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 62,56950 €

Altres conceptes 8,68050 €

P-18 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

58,55 €

B9H11BE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

54,51000 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-19 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

57,63 €
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B9H11KE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

53,59000 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-20 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B
PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

4,35 €

B9H315P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB
45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític

4,11516 €

Altres conceptes 0,23484 €

P-21 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1 kg/m2

0,60 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF6 IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,45000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-22 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,20500 €

Altres conceptes 0,09500 €

P-23 FB15A281 u Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN
10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

332,98 €

BB15A280 m Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN
10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

305,45000 €

Altres conceptes 27,53000 €

P-24 FD5J524E u Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I
d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm.

457,95 €

B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,26560 €

FDD33529 m Paret per a pou rectangular de 70x30 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4

284,28304 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 10,12340 €

B0111000 m3 Aigua 0,00375 €

Altres conceptes 99,27421 €

P-25 FD5Z65CK u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament
amb desguàs d'obertura 120 mm.

40,85 €

BD5Z65C0 u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció i entroncament amb desguas de 120 mm.

38,36000 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-26 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.

59,46 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció.

40,83000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,21920 €
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Altres conceptes 17,41080 €

P-27 FD7F4375 m Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant.

8,93 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica en baixant.

8,23000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-28 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

11,23 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

10,49000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-29 FD7FA575 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

16,32 €

BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

15,48000 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-30 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter

92,63 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,08814 €

Altres conceptes 16,99186 €

P-31 FFA13645 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per
degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.

7,50 €

BFA13640 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per
degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.

0,23460 €

Altres conceptes 7,26540 €

P-32 FFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

8,86 €

BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,10000 €

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

0,46800 €

BFA17440 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

0,57120 €

Altres conceptes 7,72080 €

P-33 FQ21FC65 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i
suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó

171,58 €

BQ21FC60 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i
suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó

142,83000 €

Altres conceptes 28,75000 €

P-34 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau
de formigó

66,14 €

BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

28,00000 €
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Altres conceptes 38,14000 €

P-35 FR412M1B u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 60,43 €

BR412M1B u Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 60,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 FR611369 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

109,22 €

B0111000 m3 Aigua 0,28800 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 14,07283 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 52,33939 €

Altres conceptes 42,51978 €

P-37 FR7212J0 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 < 500 m2

1,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

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

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

0,54880 €

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

Altres conceptes 0,20325 €

P-38 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

3,99 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-39 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-40 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-41 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-42 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-43 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

2,95 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-44 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,36 €

Altres conceptes 0,36000 €
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P-45 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

16,76 €

Altres conceptes 16,76000 €

P-46 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

29,17 €

Altres conceptes 29,17000 €

P-47 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

164,31 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,55000 €

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

6,75000 €

Altres conceptes 121,01000 €

P-48 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

44,54 €

Altres conceptes 44,54000 €

P-49 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,07 €

Altres conceptes 2,07000 €

P-50 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i
càrrega sobre camió

13,90 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 3,52800 €

Altres conceptes 10,37200 €

P-51 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,60 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-52 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-53 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,54 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 3,47750 €

P-54 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 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B03D5000 m3 Terra adequada 7,10400 €

Altres conceptes 3,47350 €

P-55 G2285J0F m3 Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

45,16 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 32,82700 €

Altres conceptes 12,33300 €

P-56 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €
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Altres conceptes 0,56000 €

P-57 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 20 km

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-58 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

87,09 €

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

65,61900 €

Altres conceptes 21,47100 €

P-60 G32B4201 kg Armadura per a murs de contenció 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 0,00598 €

Altres conceptes 1,15402 €

P-61 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 5 m

25,48 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,04108 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,30200 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83622 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

Altres conceptes 22,44025 €

P-62 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment

166,57 €

B065980A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,06750 €

Altres conceptes 104,50250 €

P-63 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

1,01 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00588 €

Altres conceptes 1,00412 €

P-64 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm 80,77 €

Altres conceptes 80,77000 €

P-65 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

75,98 €

B065960C m3 Formigó HA-25/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

65,30200 €

Altres conceptes 10,67800 €
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P-66 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

1,02 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00598 €

Altres conceptes 1,01402 €

P-67 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 28,36 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10098 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

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

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

Altres conceptes 24,58553 €

P-68 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

9,02 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

5,13765 €

Altres conceptes 3,88235 €

P-69 G4L2 m Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell.
Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució
de la unitat d'obra.

1.339,91 €

Altres conceptes 1.339,91000 €

P-70 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

89,51 €

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

64,66800 €

Altres conceptes 24,84200 €

P-71 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

88,78 €

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

64,66800 €

Altres conceptes 24,11200 €

P-72 G45C6BH4 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

92,51 €

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

68,40120 €

Altres conceptes 24,10880 €

P-73 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

88,61 €

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

64,66800 €

Altres conceptes 23,94200 €

P-74 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

1,04 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00490 €

Altres conceptes 1,03510 €

P-75 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01176 €

Altres conceptes 1,19824 €

P-76 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,19 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01176 €

Altres conceptes 1,17824 €

P-77 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars
de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

9,77 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0DF2Y38 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 200 cm i fins a 10
m d'alçària, per a 50 usos

1,45200 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22594 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

Altres conceptes 7,73490 €

P-78 G4D81201 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts
de bigues

35,33 €

B0DA1340 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 5 cm de gruix 23,27600 €

Altres conceptes 12,05400 €

P-79 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim
5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

51,58 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54562 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,80480 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

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

B0DZA000 l Desencofrant 0,15780 €

Altres conceptes 46,96182 €

P-80 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m 13,65 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,30000 €

Altres conceptes 10,35000 €

P-81 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

44,04 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 2,74670 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,30126 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58766 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,05681 €

Altres conceptes 38,68217 €

P-82 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 14,61 €

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

Altres conceptes 0,18000 €

P-83 G711X874 m2 Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2
de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació

39,11 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 3,87000 €

B711A020 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb armadura de feltre de material polièster de 100
g/m2

12,24300 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

Altres conceptes 22,69100 €

P-84 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb
estenedora i piconatge del material al 97% del PM

79,02 €

Altres conceptes 79,02000 €

P-85 G9912145 u Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm
d'ample,col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

151,99 €

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

2,83468 €

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

11,86878 €

Altres conceptes 137,28654 €

P-86 GB12V003 m Imposta prefabricada metàl.lica segons planols, completament acabat 67,02 €

Sense descomposició 67,02000 €

P-87 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

258,31 €

Sense descomposició 258,31000 €

P-88 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,44 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03050 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,14030 €

Altres conceptes 0,26920 €

P-89 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

Altres conceptes 0,25964 €

P-90 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,88 €



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 05/02/15 Pàg.: 11

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25036 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,07539 €

Altres conceptes 0,55425 €

P-91 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,55 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37200 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,62119 €

Altres conceptes 0,55681 €

P-92 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

7,76 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

Altres conceptes 2,77699 €

P-93 GBB11111 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-94 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

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

Altres conceptes 14,15000 €

P-95 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

161,15 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 147,00000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-96 GBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

47,98 €

BBM1AD72 u Placa informativa de 20x45 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 33,12000 €

Altres conceptes 14,86000 €

P-97 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport 297,09 €

BBM35500 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 231,86000 €

Altres conceptes 65,23000 €

P-98 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

23,41 €

BBMZ2610 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit

21,91000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-99 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

28,69 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit

26,95000 €

Altres conceptes 1,74000 €

P-100 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment
col·locada.

56,07 €
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BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

38,88000 €

B064300A m3 Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.

10,39325 €

Altres conceptes 6,79675 €

P-101 GBBZA003 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm 77,67 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

38,88000 €

B064300A m3 Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.

30,28890 €

Altres conceptes 8,50110 €

P-102 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

12,92 €

B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,45940 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02156 €

Altres conceptes 5,04880 €

P-103 GD5BU040 m Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 74,61 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 4,22300 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 37,38600 €

Altres conceptes 33,00100 €

P-104 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,29 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €

Altres conceptes 1,22960 €

P-105 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,92 €

BG319180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,65160 €

Altres conceptes 2,26840 €

P-106 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

24,76 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3
mm de diàmetre, estàndard

8,64000 €

Altres conceptes 12,08000 €

P-107 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

534,30 €
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BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

403,18000 €

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

19,07213 €

Altres conceptes 72,19787 €

P-108 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

228,81 €

BHN33C80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

212,92000 €

Altres conceptes 15,89000 €
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Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 01 Moviments de terres

Títol 2 01 Accés nord-oest

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 56)

0,56 1.050,490 588,27

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 49)

2,07 141,900 293,73

3 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 - 54)

10,64 151,840 1.615,58

4 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, 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 - 53)

3,54 141,900 502,33

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58) 5,92 151,840 898,89

6 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 57)

6,98 151,840 1.059,84

7 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 51) 1,60 119,750 191,60

8 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 52)

2,24 489,460 1.096,39

TOTAL Títol 2 01.01.01 6.246,63

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 01 Moviments de terres

Títol 2 02 Accés sud-est

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 56)

0,56 1.913,880 1.071,77

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 - 54)

10,64 1.550,510 16.497,43

3 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58) 5,92 1.550,510 9.179,02

4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 57)

6,98 1.550,510 10.822,56

5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 51) 1,60 245,510 392,82

6 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 52)

2,24 774,470 1.734,81

TOTAL Títol 2 01.01.02 39.698,41

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 02 Enderrocs

Títol 2 01 C/ Blasco de Garay i adjacents

Títol 3 01 Paviments

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 42)

3,97 4.298,840 17.066,39

2 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell

5,11 2.606,360 13.318,50

EUR
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trencador i càrrega sobre camió (P - 41)

3 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

3,99 803,010 3.204,01

4 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 40)

4,45 803,010 3.573,39

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 43)

2,95 217,010 640,18

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 44)

0,36 541,740 195,03

7 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 39)

4,94 13,530 66,84

TOTAL Títol 3 01.02.01.01 38.064,34

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 02 Enderrocs

Títol 2 01 C/ Blasco de Garay i adjacents

Títol 3 02 Elements vials

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 46)

29,17 9,000 262,53

2 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 45)

16,76 23,180 388,50

3 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (P - 47)

164,31 16,000 2.628,96

4 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 48)

44,54 16,000 712,64

5 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

135,67 20,000 2.713,40

6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,19 4,000 16,76

7 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

4,85 3,000 14,55

TOTAL Títol 3 01.02.01.02 6.737,34

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 02 Enderrocs

Títol 2 02 C/ Bullidor

Títol 3 01 Paviments

1 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 42)

3,97 624,860 2.480,69

2 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 41)

5,11 1.006,430 5.142,86

EUR
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3 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

3,99 379,820 1.515,48

4 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 40)

4,45 474,650 2.112,19

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 43)

2,95 386,950 1.141,50

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 44)

0,36 2.745,230 988,28

7 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 39)

4,94 15,420 76,17

TOTAL Títol 3 01.02.02.01 13.457,17

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 02 Enderrocs

Títol 2 02 C/ Bullidor

Títol 3 02 Elements vials

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 46)

29,17 5,000 145,85

2 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (P - 47)

164,31 6,000 985,86

3 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 48)

44,54 6,000 267,24

4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

135,67 7,000 949,69

5 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,19 2,000 8,38

6 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

4,85 3,000 14,55

7 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de
volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 4)

19,20 27,300 524,16

TOTAL Títol 3 01.02.02.02 2.895,73

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 01 Tauler

1 G4L2 m Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de
llum i 1,80 m de cantell. Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i
materials necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra. (P -
69)

1.339,91 512,400 686.569,88

2 G4D81201 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix,
per a taulers de ponts de bigues (P - 78)

35,33 3.344,250 118.152,35

3 G45C6BH4 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 72)

92,51 836,065 77.344,37

EUR
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4 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 75)

1,21 84.608,540 102.376,33

5 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment
flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del
fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de
resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut (P - 2)

293,69 26,000 7.635,94

TOTAL Títol 2 01.03.01 992.078,87

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 01 PILES P1

Titol 5 01 Tronc pila

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 53,238 4.765,33

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 - 74)

1,04 2.355,430 2.449,65

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 142,100 1.388,32

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 80)

13,65 76,450 1.043,54

TOTAL Titol 5 01.03.02.01.01 9.646,84

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 01 PILES P1

Titol 5 02 Dentells

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 2,050 183,50

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 - 74)

1,04 115,010 119,61

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 5,370 52,46

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 121,500 1.775,12

TOTAL Titol 5 01.03.02.01.02 2.130,69

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 01 PILES P1

Titol 5 03 Fonamentacions

EUR
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1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 239,380 3.327,38

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 70,910 639,61

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 133,350 3.781,81

4 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 - 65)

75,98 120,540 9.158,63

5 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 - 66)

1,02 6.501,480 6.631,51

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 22,800 3.797,80

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 1.297,100 1.310,07

TOTAL Titol 5 01.03.02.01.03 28.889,12

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 02 PILES P2

Titol 5 01 Tronc pila

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 55,560 4.973,18

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 - 74)

1,04 2.456,560 2.554,82

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 148,180 1.447,72

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 80)

13,65 82,950 1.132,27

TOTAL Titol 5 01.03.02.02.01 10.107,99

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 02 PILES P2

Titol 5 02 Dentells

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 2,050 183,50

EUR
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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 - 74)

1,04 115,010 119,61

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 5,370 52,46

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 121,500 1.775,12

TOTAL Titol 5 01.03.02.02.02 2.130,69

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 02 PILES P2

Titol 5 03 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 261,320 3.632,35

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 70,910 639,61

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 133,350 3.781,81

4 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 - 65)

75,98 120,540 9.158,63

5 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 - 66)

1,02 6.501,480 6.631,51

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 34,200 5.696,69

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 1.945,550 1.965,01

TOTAL Titol 5 01.03.02.02.03 31.747,92

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 03 PILES P3

Titol 5 01 Tronc pila

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 58,930 5.274,82

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 - 74)

1,04 2.605,450 2.709,67

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per

9,77 157,150 1.535,36

EUR
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a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 80)

13,65 89,560 1.222,49

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.01 10.742,34

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 03 PILES P3

Titol 5 02 Dentells

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 2,050 183,50

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 - 74)

1,04 115,010 119,61

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 5,370 52,46

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 121,500 1.775,12

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.02 2.130,69

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 03 PILES P3

Titol 5 03 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 218,050 3.030,90

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 70,910 639,61

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 133,350 3.781,81

4 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 - 65)

75,98 120,540 9.158,63

5 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 - 66)

1,02 6.501,480 6.631,51

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 57,600 9.594,43

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 3.279,890 3.312,69

EUR



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

PRESSUPOST Data: 06/02/15 Pàg.: 8

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.03 36.391,89

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 04 PILES P4

Titol 5 01 Tronc pila

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 61,930 5.543,35

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 - 74)

1,04 2.737,750 2.847,26

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 165,150 1.613,52

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 80)

13,65 96,450 1.316,54

TOTAL Titol 5 01.03.02.04.01 11.320,67

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 04 PILES P4

Titol 5 02 Dentells

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 2,050 183,50

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 - 74)

1,04 115,010 119,61

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 5,370 52,46

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 121,500 1.775,12

TOTAL Titol 5 01.03.02.04.02 2.130,69

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 04 PILES P4

Titol 5 03 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 242,390 3.369,22

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

9,02 70,910 639,61

EUR
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de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 133,350 3.781,81

4 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 - 65)

75,98 120,540 9.158,63

5 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 - 66)

1,02 6.501,480 6.631,51

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 100,200 16.690,31

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 5.700,420 5.757,42

TOTAL Titol 5 01.03.02.04.03 46.270,82

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 05 PILES P5

Titol 5 01 Tronc pila

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 64,080 5.735,80

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 - 74)

1,04 2.832,710 2.946,02

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 170,880 1.669,50

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 80)

13,65 83,210 1.135,82

TOTAL Titol 5 01.03.02.05.01 11.487,14

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 05 PILES P5

Titol 5 02 Dentells

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 2,050 183,50

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 - 74)

1,04 115,010 119,61

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 5,370 52,46

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 121,500 1.775,12

EUR
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TOTAL Titol 5 01.03.02.05.02 2.130,69

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 05 PILES P5

Titol 5 03 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 205,830 2.861,04

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 70,910 639,61

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 133,350 3.781,81

4 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 - 65)

75,98 120,540 9.158,63

5 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 - 66)

1,02 6.501,480 6.631,51

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 78,000 12.992,46

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 4.437,450 4.481,82

TOTAL Titol 5 01.03.02.05.03 40.789,19

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 06 PILES P6

Titol 5 01 Tronc pila

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 59,460 5.322,26

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 - 74)

1,04 2.628,580 2.733,72

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 158,570 1.549,23

4 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 80)

13,65 78,340 1.069,34

TOTAL Titol 5 01.03.02.06.01 10.674,55

Obra 01 Pressupost PFC01

EUR
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Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 06 PILES P6

Titol 5 02 Dentells

1 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)

89,51 2,050 183,50

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 - 74)

1,04 115,010 119,61

3 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per
a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)

9,77 5,370 52,46

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 121,500 1.775,12

TOTAL Titol 5 01.03.02.06.02 2.130,69

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 02 Piles

Títol 3 06 PILES P6

Titol 5 03 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 186,370 2.590,54

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 70,910 639,61

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 133,350 3.781,81

4 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 - 65)

75,98 120,540 9.158,63

5 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 - 66)

1,02 6.501,480 6.631,51

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 27,000 4.497,39

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 1.538,060 1.553,44

TOTAL Titol 5 01.03.02.06.03 29.095,24

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 01 Estrep E1

Titol 5 01 Alçat estrep

EUR
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1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)

88,61 54,290 4.810,64

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)

44,04 193,190 8.508,09

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 76)

1,19 3.646,910 4.339,82

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 60,750 887,56

TOTAL Titol 5 01.03.03.01.01 18.546,11

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 01 Estrep E1

Titol 5 02 Aletes laterals

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)

88,61 11,770 1.042,94

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)

44,04 112,740 4.965,07

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 76)

1,19 4.247,340 5.054,33

TOTAL Titol 5 01.03.03.01.02 11.062,34

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 01 Estrep E1

Titol 5 03 Llosa de transició

1 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 71)

88,78 17,730 1.574,07

2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 79)

51,58 118,000 6.086,44

3 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 75)

1,21 1.509,030 1.825,93

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 65,000 586,30

EUR
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TOTAL Titol 5 01.03.03.01.03 10.072,74

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 01 Estrep E1

Titol 5 04 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 233,940 3.251,77

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 55,570 501,24

3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 186,220 5.281,20

4 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 - 65)

75,98 52,260 3.970,71

5 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 - 66)

1,02 3.431,760 3.500,40

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 90,800 15.124,56

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 12.736,230 12.863,59

TOTAL Titol 5 01.03.03.01.04 44.735,78

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 02 Estrep E2

Titol 5 01 Alçat estrep

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)

88,61 91,940 8.146,80

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)

44,04 276,220 12.164,73

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 76)

1,19 6.175,920 7.349,34

4 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col·locat (P - 82)

14,61 60,750 887,56

TOTAL Titol 5 01.03.03.02.01 28.548,43

Obra 01 Pressupost PFC01

EUR
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Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 02 Estrep E2

Titol 5 02 Aletes laterals

1 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)

88,61 24,520 2.172,72

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)

44,04 96,120 4.233,12

3 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 76)

1,19 8.847,010 10.527,94

TOTAL Titol 5 01.03.03.02.02 16.933,78

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 02 Estrep E2

Titol 5 03 Llosa de transició

1 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 71)

88,78 17,730 1.574,07

2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 79)

51,58 118,000 6.086,44

3 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 75)

1,21 1.509,030 1.825,93

4 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 65,000 586,30

TOTAL Titol 5 01.03.03.02.03 10.072,74

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 03 Estreps

Títol 3 02 Estrep E2

Titol 5 04 Fonamentacions

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 463,340 6.440,43

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 68,710 619,76

EUR
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3 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67) 28,36 312,450 8.861,08

4 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 - 65)

75,98 97,920 7.439,96

5 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 - 66)

1,02 6.311,530 6.437,76

6 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 62)

166,57 35,800 5.963,21

7 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64) 80,77 3,000 242,31

8 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 - 63)

1,01 4.709,350 4.756,44

TOTAL Titol 5 01.03.03.02.04 40.760,95

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 04 Murs de contenció

Títol 3 01 Mur 01

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 259,250 3.603,58

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 176,730 1.594,10

3 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 59)

87,09 224,910 19.587,41

4 G32B4201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 60)

1,16 9.688,310 11.238,44

5 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m (P -
61)

25,48 454,440 11.579,13

TOTAL Títol 3 01.03.04.01 47.602,66

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 03 Estructures

Títol 2 04 Murs de contenció

Títol 3 02 Mur 02

1 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)

13,90 259,250 3.603,58

2 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 68)

9,02 176,730 1.594,10

EUR
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3 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 59)

87,09 224,910 19.587,41

4 G32B4201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 60)

1,16 9.688,310 11.238,44

5 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m (P -
61)

25,48 454,440 11.579,13

TOTAL Títol 3 01.03.04.02 47.602,66

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 04 Ferms i paviments

Títol 2 01 Pont i accessos

Títol 3 01 Calçada

1 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)

4,35 2.129,590 9.263,72

2 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 18)

58,55 244,900 14.338,90

3 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 19)

57,63 133,360 7.685,54

4 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 11)

29,69 193,270 5.738,19

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58) 5,92 483,820 2.864,21

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 22)

0,30 4.259,170 1.277,75

7 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)

0,60 2.129,590 1.277,75

8 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 - 54)

10,64 483,820 5.147,84

TOTAL Títol 3 01.04.01.01 47.593,90

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 04 Ferms i paviments

Títol 2 01 Pont i accessos

Títol 3 02 Voreres

1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

33,33 1.996,490 66.543,01

2 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

24,42 693,620 16.938,20

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 14)

15,25 693,620 10.577,71

EUR
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4 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 13)

90,08 41,580 3.745,53

5 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 17)

71,25 2,310 164,59

6 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 15)

32,76 16,000 524,16

7 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i
inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM (P - 84)

79,02 299,400 23.658,59

8 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 11)

29,69 584,340 17.349,05

TOTAL Títol 3 01.04.01.02 139.500,84

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 04 Ferms i paviments

Títol 2 02 C/Blasco de Garay i adjacents

Títol 3 01 Calçada

1 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)

4,35 3.127,110 13.602,93

2 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 18)

58,55 359,610 21.055,17

3 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 19)

57,63 863,090 49.739,88

4 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 11)

29,69 1.034,130 30.703,32

5 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58) 5,92 2.585,830 15.308,11

6 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 22)

0,30 6.254,230 1.876,27

7 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)

0,60 3.127,110 1.876,27

8 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 - 54)

10,64 2.585,830 27.513,23

TOTAL Títol 3 01.04.02.01 161.675,18

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 04 Ferms i paviments

Títol 2 02 C/Blasco de Garay i adjacents

Títol 3 02 Vorera

1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

33,33 3.412,160 113.727,29

2 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,

24,42 549,260 13.412,93

EUR
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classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 14)

15,25 867,690 13.232,27

4 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 13)

90,08 52,020 4.685,96

5 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 17)

71,25 2,920 208,05

6 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 15)

32,76 68,000 2.227,68

7 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i
inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM (P - 84)

79,02 341,430 26.979,80

8 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 11)

29,69 1.034,130 30.703,32

TOTAL Títol 3 01.04.02.02 205.177,30

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 04 Ferms i paviments

Títol 2 03 C/Bullidor

Títol 3 01 Calçada

1 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)

4,35 2.704,550 11.764,79

2 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 18)

58,55 311,040 18.211,39

3 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 22)

0,30 5.409,010 1.622,70

TOTAL Títol 3 01.04.03.01 31.598,88

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 04 Ferms i paviments

Títol 2 03 C/Bullidor

Títol 3 02 Vorera

1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

33,33 1.572,540 52.412,76

2 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

24,42 386,750 9.444,44

EUR
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3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 14)

15,25 386,750 5.897,94

4 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 13)

90,08 23,160 2.086,25

5 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 17)

71,25 5,690 405,41

6 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 15)

32,76 20,000 655,20

7 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària
de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i
inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del
material al 97% del PM (P - 84)

79,02 157,240 12.425,10

8 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 11)

29,69 461,660 13.706,69

TOTAL Títol 3 01.04.03.02 97.033,79

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 05 Drenatge

Títol 2 01 Pont i accessos

1 FD5Z65CK u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment i amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm.
(P - 25)

40,85 12,000 490,20

2 FD7F4375 m Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica de
subjecció en baixant. (P - 27)

8,93 239,590 2.139,54

3 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de calçada amb
reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil. (P - 3)

8,33 14,000 116,62

4 G711X874 m2 Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE
104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb
armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt
OA 80/25 prèvia imprimació (P - 83)

39,11 3.344,250 130.793,62

5 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 1)

17,70 629,900 11.149,23

6 GD5BU040 m Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de
150 g/m2 i graves (P - 103)

74,61 157,640 11.761,52

7 G2285J0F m3 Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 55)

45,16 169,640 7.660,94

TOTAL Títol 2 01.05.01 164.111,67

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 05 Drenatge

Títol 2 02 C/Blasco de Garay

EUR
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1 FD5J524E u Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de
profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm. (P - 24)

457,95 16,000 7.327,20

2 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter. (P - 26)

59,46 24,000 1.427,04

3 FD7FA575 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 29)

16,32 168,740 2.753,84

4 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

11,23 3,600 40,43

5 F2224241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
(P - 8)

6,74 334,230 2.252,71

6 F222H222 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

8,99 71,280 640,81

7 F228F60A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM (P - 10)

9,08 334,230 3.034,81

8 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)

92,63 3,000 277,89

TOTAL Títol 2 01.05.02 17.754,73

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 05 Drenatge

Títol 2 03 C/Bullidor

1 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)

92,63 3,000 277,89

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 102)

12,92 36,820 475,71

TOTAL Títol 2 01.05.03 753,60

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 06 Proteccions i defenses

1 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 87)

258,31 691,010 178.494,79

2 GB12V003 m Imposta prefabricada metàl.lica segons planols, completament acabat
(P - 86)

67,02 514,500 34.481,79

EUR
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TOTAL Títol 1 01.06 212.976,58

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 07 Enllumenat

Títol 2 01 Pont i accessos

1 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 107)

534,30 15,000 8.014,50

2 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 108)

228,81 15,000 3.432,15

3 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 104)

3,29 603,450 1.985,35

4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)

5,92 603,450 3.572,42

5 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 106)

24,76 5,000 123,80

TOTAL Títol 2 01.07.01 17.128,22

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 07 Enllumenat

Títol 2 02 C/Blasco de Garay

1 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 107)

534,30 26,000 13.891,80

2 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 108)

228,81 26,000 5.949,06

3 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 104)

3,29 591,230 1.945,15

4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)

5,92 591,230 3.500,08

5 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 106)

24,76 8,000 198,08

TOTAL Títol 2 01.07.02 25.484,17

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 07 Enllumenat

Títol 2 03 C/Bullidor

EUR
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1 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 107)

534,30 13,000 6.945,90

2 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 108)

228,81 13,000 2.974,53

3 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 104)

3,29 227,280 747,75

4 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)

5,92 225,280 1.333,66

5 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 106)

24,76 4,000 99,04

TOTAL Títol 2 01.07.03 12.100,88

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 08 Senyalització

Títol 2 01 Pont i accessos

Títol 3 01 Senyalització horitzontal

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
89)

0,76 327,510 248,91

2 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 91)

2,55 6,400 16,32

3 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 90)

1,88 4,400 8,27

4 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 92)

7,76 4,950 38,41

TOTAL Títol 3 01.08.01.01 311,91

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 08 Senyalització

Títol 2 01 Pont i accessos

Títol 3 02 Senyalització vertical

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)

69,35 1,000 69,35

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)

62,44 3,000 187,32

3 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer
galvanitzat, fixat al suport (P - 97)

297,09 3,500 1.039,82

EUR
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4 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)

23,41 10,800 252,83

5 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions
verticals, totalment col·locada. (P - 100)

56,07 4,000 224,28

6 GBBZA003 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm (P - 101) 77,67 1,000 77,67

7 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 99)

28,69 3,480 99,84

TOTAL Títol 3 01.08.01.02 1.951,11

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 08 Senyalització

Títol 2 02 C/Blasco de Garay

Títol 3 01 senyalització horitzontal

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
89)

0,76 516,680 392,68

2 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 88)

0,44 118,500 52,14

3 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 91)

2,55 38,400 97,92

4 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 90)

1,88 26,400 49,63

5 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 92)

7,76 121,800 945,17

TOTAL Títol 3 01.08.02.01 1.537,54

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 08 Senyalització

Títol 2 02 C/Blasco de Garay

Títol 3 02 Senyalització vertical

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)

69,35 2,000 138,70

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)

62,44 8,000 499,52

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 95)

161,15 1,000 161,15

4 GBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 96)

47,98 1,000 47,98

5 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer
galvanitzat, fixat al suport (P - 97)

297,09 3,500 1.039,82

6 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)

23,41 30,000 702,30

7 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions
verticals, totalment col·locada. (P - 100)

56,07 11,000 616,77

EUR
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8 GBBZA003 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm (P - 101) 77,67 1,000 77,67

TOTAL Títol 3 01.08.02.02 3.283,91

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 08 Senyalització

Títol 2 03 C/Bullidor

Títol 3 01 Senyalització horitzontal

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
89)

0,76 469,490 356,81

2 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 91)

2,55 6,400 16,32

3 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 90)

1,88 14,000 26,32

4 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 92)

7,76 45,250 351,14

TOTAL Títol 3 01.08.03.01 750,59

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 08 Senyalització

Títol 2 03 C/Bullidor

Títol 3 02 Senyalització vertical

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)

69,35 2,000 138,70

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)

62,44 6,000 374,64

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 95)

161,15 1,000 161,15

4 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)

23,41 24,600 575,89

5 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions
verticals, totalment col·locada. (P - 100)

56,07 9,000 504,63

TOTAL Títol 3 01.08.03.02 1.755,01

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 09 Plantacions

1 G9912145 u Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de
fondària i 10 cm d'ample,col·locat sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 85)

151,99 17,000 2.583,83

2 FR412M1B u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua (P - 35)

60,43 17,000 1.027,31

EUR
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3 FR611369 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)

109,22 17,000 1.856,74

4 FR7212J0 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 < 500 m2 (P - 37)

1,59 419,750 667,40

5 FFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 32)

8,86 329,500 2.919,37

6 FFA13645 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a
sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2. (P - 31)

7,50 20,400 153,00

TOTAL Títol 1 01.09 9.207,65

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 10 Mobiliari urbà

1 FQ21FC65 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa
amb acabat color gris, i suports laterals de fosa, ancorada amb dau de
formigó (P - 33)

171,58 16,000 2.745,28

2 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 34)

66,14 56,000 3.703,84

3 FB15A281 u Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm
d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i
2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 23)

332,98 17,000 5.660,66

TOTAL Títol 1 01.10 12.109,78

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 11 Partides alçades

Títol 2 01 Seguretat i salut

1 PPAOU001 u Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i Salut (P - 109) 98.365,67 1,000 98.365,67

TOTAL Títol 2 01.11.01 98.365,67

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 11 Partides alçades

Títol 2 02 Prova de càrrega

1 G4ZPV002 u Partida alçada a justificar per la realització de prova de càrrega en
tauler de pas superior. (P - 0)

6.960,00 1,000 6.960,00

EUR
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TOTAL Títol 2 01.11.02 6.960,00

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 11 Partides alçades

Títol 2 03 Control de qualitat

1 JPAU001 u Partida alçada a justificar per la realització de la campanya de Control
de Qualitat, estimada com a 1% del valor del PEM (P - 0)

28.288,62 1,000 28.288,62

TOTAL Títol 2 01.11.03 28.288,62

EUR
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NIVELL 5: Titol 5 Import

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

Titol 5 01.03.02.01.01  Tronc pila 9.646,84

Titol 5 01.03.02.01.02  Dentells 2.130,69

Titol 5 01.03.02.01.03  Fonamentacions 28.889,12

Títol 3 01.03.02.01  PILES P1 40.666,65

Titol 5 01.03.02.02.01  Tronc pila 10.107,99

Titol 5 01.03.02.02.02  Dentells 2.130,69

Titol 5 01.03.02.02.03  Fonamentacions 31.747,92

Títol 3 01.03.02.02  PILES P2 43.986,60

Titol 5 01.03.02.03.01  Tronc pila 10.742,34

Titol 5 01.03.02.03.02  Dentells 2.130,69

Titol 5 01.03.02.03.03  Fonamentacions 36.391,89

Títol 3 01.03.02.03   PILES P3 49.264,92

Titol 5 01.03.02.04.01  Tronc pila 11.320,67

Titol 5 01.03.02.04.02  Dentells 2.130,69

Titol 5 01.03.02.04.03  Fonamentacions 46.270,82

Títol 3 01.03.02.04  PILES P4 59.722,18

Titol 5 01.03.02.05.01  Tronc pila 11.487,14

Titol 5 01.03.02.05.02  Dentells 2.130,69

Titol 5 01.03.02.05.03  Fonamentacions 40.789,19

Títol 3 01.03.02.05  PILES P5 54.407,02

Titol 5 01.03.02.06.01  Tronc pila 10.674,55

Titol 5 01.03.02.06.02  Dentells 2.130,69

Titol 5 01.03.02.06.03  Fonamentacions 29.095,24

Títol 3 01.03.02.06  PILES P6 41.900,48

Titol 5 01.03.03.01.01  Alçat estrep 18.546,11

Titol 5 01.03.03.01.02  Aletes laterals 11.062,34

Titol 5 01.03.03.01.03  Llosa de transició 10.072,74

Titol 5 01.03.03.01.04  Fonamentacions 44.735,78

Títol 3 01.03.03.01  Estrep E1 84.416,97

Titol 5 01.03.03.02.01  Alçat estrep 28.548,43

Titol 5 01.03.03.02.02  Aletes laterals 16.933,78

Titol 5 01.03.03.02.03  Llosa de transició 10.072,74

Titol 5 01.03.03.02.04  Fonamentacions 40.760,95

Títol 3 01.03.03.02  Estrep E2 96.315,90

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

470.680,72

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

NIVELL 4: Títol 3 Import

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

Títol 3 01.02.01.01  Paviments 38.064,34

Títol 3 01.02.01.02  Elements vials 6.737,34

Títol 2 01.02.01  C/ Blasco de Garay i adjacents 44.801,68

Títol 3 01.02.02.01  Paviments 13.457,17

Títol 3 01.02.02.02  Elements vials 2.895,73

Títol 2 01.02.02  C/ Bullidor 16.352,90

Títol 3 01.03.02.01  PILES P1 40.666,65

euros



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/02/15 Pàg.: 2

Títol 3 01.03.02.02  PILES P2 43.986,60

Títol 3 01.03.02.03   PILES P3 49.264,92

Títol 3 01.03.02.04  PILES P4 59.722,18

Títol 3 01.03.02.05  PILES P5 54.407,02

Títol 3 01.03.02.06  PILES P6 41.900,48

Títol 2 01.03.02  Piles 289.947,85

Títol 3 01.03.03.01  Estrep E1 84.416,97

Títol 3 01.03.03.02  Estrep E2 96.315,90

Títol 2 01.03.03  Estreps 180.732,87

Títol 3 01.03.04.01  Mur 01 47.602,66

Títol 3 01.03.04.02  Mur 02 47.602,66

Títol 2 01.03.04  Murs de contenció 95.205,32

Títol 3 01.04.01.01  Calçada 47.593,90

Títol 3 01.04.01.02  Voreres 139.500,84

Títol 2 01.04.01  Pont i accessos 187.094,74

Títol 3 01.04.02.01  Calçada 161.675,18

Títol 3 01.04.02.02  Vorera 205.177,30

Títol 2 01.04.02  C/Blasco de Garay i adjacents 366.852,48

Títol 3 01.04.03.01  Calçada 31.598,88

Títol 3 01.04.03.02  Vorera 97.033,79

Títol 2 01.04.03  C/Bullidor 128.632,67

Títol 3 01.08.01.01  Senyalització horitzontal 311,91

Títol 3 01.08.01.02  Senyalització vertical 1.951,11

Títol 2 01.08.01  Pont i accessos 2.263,02

Títol 3 01.08.02.01  senyalització horitzontal 1.537,54

Títol 3 01.08.02.02  Senyalització vertical 3.283,91

Títol 2 01.08.02  C/Blasco de Garay 4.821,45

Títol 3 01.08.03.01  Senyalització horitzontal 750,59

Títol 3 01.08.03.02  Senyalització vertical 1.755,01

Títol 2 01.08.03  C/Bullidor 2.505,60

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

1.319.210,58

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

NIVELL 3: Títol 2 Import

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

Títol 2 01.01.01  Accés nord-oest 6.246,63

Títol 2 01.01.02  Accés sud-est 39.698,41

Títol 1 01.01  Moviments de terres 45.945,04

Títol 2 01.02.01  C/ Blasco de Garay i adjacents 44.801,68

Títol 2 01.02.02  C/ Bullidor 16.352,90

Títol 1 01.02  Enderrocs 61.154,58

Títol 2 01.03.01  Tauler 992.078,87

Títol 2 01.03.02  Piles 289.947,85

Títol 2 01.03.03  Estreps 180.732,87

Títol 2 01.03.04  Murs de contenció 95.205,32

Títol 1 01.03  Estructures 1.557.964,91

Títol 2 01.04.01  Pont i accessos 187.094,74

Títol 2 01.04.02  C/Blasco de Garay i adjacents 366.852,48

Títol 2 01.04.03  C/Bullidor 128.632,67

euros



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/02/15 Pàg.: 3

Títol 1 01.04  Ferms i paviments 682.579,89

Títol 2 01.05.01  Pont i accessos 164.111,67

Títol 2 01.05.02  C/Blasco de Garay 17.754,73

Títol 2 01.05.03  C/Bullidor 753,60

Títol 1 01.05  Drenatge 182.620,00

Títol 2 01.07.01  Pont i accessos 17.128,22

Títol 2 01.07.02  C/Blasco de Garay 25.484,17

Títol 2 01.07.03  C/Bullidor 12.100,88

Títol 1 01.07  Enllumenat 54.713,27

Títol 2 01.08.01  Pont i accessos 2.263,02

Títol 2 01.08.02  C/Blasco de Garay 4.821,45

Títol 2 01.08.03  C/Bullidor 2.505,60

Títol 1 01.08  Senyalització 9.590,07

Títol 2 01.11.01  Seguretat i salut 98.365,67

Títol 2 01.11.02  Prova de càrrega 6.960,00

Títol 2 01.11.03  Control de qualitat 28.288,62

Títol 1 01.11  Partides alçades 133.614,29

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

2.728.182,05

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

NIVELL 2: Títol 1 Import

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

Títol 1 01.01  Moviments de terres 45.945,04

Títol 1 01.02  Enderrocs 61.154,58

Títol 1 01.03  Estructures 1.557.964,91

Títol 1 01.04  Ferms i paviments 682.579,89

Títol 1 01.05  Drenatge 182.620,00

Títol 1 01.06  Proteccions i defenses 212.976,58

Títol 1 01.07  Enllumenat 54.713,27

Títol 1 01.08  Senyalització 9.590,07

Títol 1 01.09  Plantacions 9.207,65

Títol 1 01.10  Mobiliari urbà 12.109,78

Títol 1 01.11  Partides alçades 133.614,29

Obra 01 Pressupost PFC01 2.962.476,06

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

2.962.476,06

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PFC01 2.962.476,06

2.962.476,06

euros



Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 2.962.476,06

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.962.476,06........................................................... 177.748,56

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.962.476,06........................................................ 385.121,89

Subtotal 3.525.346,51

21 % IVA SOBRE 3.525.346,51.......................................................................................... 740.322,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.265.669,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS )
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