
Pressupost: REASFALTAT DE CARRERS 2015



1.1.- DEMOLICIONS

1.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 4.639,143 0,82 3.804,10

Total 1.1.- SUB01A DEMOLICIONS: 3.804,10
1.2.- PAVIMENTS I ACABATS

1.2.1 m2 Arrenjar paviment de vorera, en obres de
reparació, inclós les peces noves necessàries i
la retirada de material sobrant a abocador
autoritzat. 12,000 25,99 311,88

1.2.2 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent 36,000 18,75 675,00

1.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 4.159,643 0,84 3.494,10

1.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 4.159,643 8,37 34.816,21

1.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 1,000 58,47 58,47

Total 1.2.- SUB02A PAVIMENTS I ACABATS: 39.355,66

Total pressupost parcial nº 1 PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA: 43.159,76

Pressupost parcial nº 1 PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1.- DEMOLICIONS

2.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 1.828,025 0,82 1.498,98

Total 2.1.- SUB01M DEMOLICIONS: 1.498,98
2.2.- PAVIMENTS I ACABATS

2.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 1.828,025 0,84 1.535,54

2.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 1.828,025 8,37 15.300,57

2.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 41,000 58,47 2.397,27

Total 2.2.- SUB02M PAVIMENTS I ACABATS: 19.233,38

Total pressupost parcial nº 2 RIERA DR. MARIÀ SERRA: 20.732,36

Pressupost parcial nº 2 RIERA DR. MARIÀ SERRA
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- DEMOLICIONS

3.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 475,500 0,82 389,91

Total 3.1.- SUB01B DEMOLICIONS: 389,91
3.2.- PAVIMENTS I ACABATS

3.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 475,500 0,84 399,42

3.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 475,500 8,37 3.979,94

3.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 3,000 58,47 175,41

Total 3.2.- SUB02B PAVIMENTS I ACABATS: 4.554,77

Total pressupost parcial nº 3 RONDA DR. MANRESA (TRAM SUD): 4.944,68

Pressupost parcial nº 3 RONDA DR. MANRESA (TRAM SUD)
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- DEMOLICIONS

4.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 753,480 0,82 617,85

Total 4.1.- SUB01D DEMOLICIONS: 617,85
4.2.- PAVIMENTS I ACABATS

4.2.1 m2 Arrenjar paviment de vorera, en obres de
reparació, inclós les peces noves necessàries i
la retirada de material sobrant a abocador
autoritzat. 16,000 25,99 415,84

4.2.2 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent 39,600 18,75 742,50

4.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 753,480 0,84 632,92

4.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 753,480 8,37 6.306,63

4.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 8,000 58,47 467,76

Total 4.2.- SUB02D PAVIMENTS I ACABATS: 8.565,65

Total pressupost parcial nº 4 CARRER JOSEP MORA: 9.183,50

Pressupost parcial nº 4 CARRER JOSEP MORA
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1.- DEMOLICIONS

5.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 585,025 0,82 479,72

Total 5.1.- SUB01E DEMOLICIONS: 479,72
5.2.- PAVIMENTS I ACABATS

5.2.2 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent 6,000 18,75 112,50

5.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 585,025 0,84 491,42

5.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 585,025 8,37 4.896,66

5.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 2,000 58,47 116,94

Total 5.2.- SUB02E PAVIMENTS I ACABATS: 5.617,52

Total pressupost parcial nº 5 CARRER ABELL BAIX: 6.097,24

Pressupost parcial nº 5 CARRER ABELL BAIX
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1.- DEMOLICIONS

6.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 458,575 0,82 376,03

Total 6.1.- SUB01F DEMOLICIONS: 376,03
6.2.- PAVIMENTS I ACABATS

6.2.1 m2 Arrenjar paviment de vorera, en obres de
reparació, inclós les peces noves necessàries i
la retirada de material sobrant a abocador
autoritzat. 5,000 25,99 129,95

6.2.2 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent 17,000 18,75 318,75

6.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 458,575 0,84 385,20

6.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 458,575 8,37 3.838,27

6.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 3,000 58,47 175,41

Total 6.2.- SUB02F PAVIMENTS I ACABATS: 4.847,58

Total pressupost parcial nº 6 CARRER ABELL: 5.223,61

Pressupost parcial nº 6 CARRER ABELL
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.1.- DEMOLICIONS

7.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 249,750 0,82 204,80

Total 7.1.- SUB01G DEMOLICIONS: 204,80
7.2.- PAVIMENTS I ACABATS

7.2.2 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent 2,500 18,75 46,88

7.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 249,750 0,84 209,79

7.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 249,750 8,37 2.090,41

Total 7.2.- SUB02G PAVIMENTS I ACABATS: 2.347,08

Total pressupost parcial nº 7 CARRER SANT JAUME: 2.551,88

Pressupost parcial nº 7 CARRER SANT JAUME
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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8.1.- DEMOLICIONS

8.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 480,300 0,82 393,85

Total 8.1.- SUB01H DEMOLICIONS: 393,85
8.2.- PAVIMENTS I ACABATS

8.2.1 m2 Arrenjar paviment de vorera, en obres de
reparació, inclós les peces noves necessàries i
la retirada de material sobrant a abocador
autoritzat. 12,650 25,99 328,77

8.2.2 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent 25,000 18,75 468,75

8.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 480,300 0,84 403,45

8.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 480,300 8,37 4.020,11

8.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 5,000 58,47 292,35

Total 8.2.- SUB02H PAVIMENTS I ACABATS: 5.513,43

Total pressupost parcial nº 8 CARRER DEL GRAM: 5.907,28

Pressupost parcial nº 8 CARRER DEL GRAM
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.1.- DEMOLICIONS

9.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 1.086,500 0,82 890,93

Total 9.1.- SUB01I DEMOLICIONS: 890,93
9.2.- PAVIMENTS I ACABATS

9.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 1.086,500 0,84 912,66

9.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 1.086,500 8,37 9.094,01

9.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 1,000 58,47 58,47

Total 9.2.- SUB02I PAVIMENTS I ACABATS: 10.065,14

Total pressupost parcial nº 9 CARRER SANT MIQUEL: 10.956,07

Pressupost parcial nº 9 CARRER SANT MIQUEL
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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10.1.- DEMOLICIONS

10.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 809,600 0,82 663,87

Total 10.1.- SUB01K DEMOLICIONS: 663,87
10.2.- PAVIMENTS I ACABATS

10.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 809,600 0,84 680,06

10.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 809,600 8,37 6.776,35

10.2.5 u Adaptació de bastiment i tapa de registre de
serveis existents a la nova rasant de paviment,
col·locat amb morter. 3,000 58,47 175,41

Total 10.2.- SUB02K PAVIMENTS I ACABATS: 7.631,82

Total pressupost parcial nº 10 CARRER MAS MUNÍ: 8.295,69

Pressupost parcial nº 10 CARRER MAS MUNÍ
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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11.1.- DEMOLICIONS

11.1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments existents per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclou carrega de runes sobre
camió, transport a abocador autoritzat i
escombrat i neteja de la superficie fresada 1.145,000 0,82 938,90

Total 11.1.- SUB01L DEMOLICIONS: 938,90
11.2.- PAVIMENTS I ACABATS

11.2.3 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3b), amb
dotació 1 kg/m2 1.145,000 0,84 961,80

11.2.4 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. 1.145,000 8,37 9.583,65

Total 11.2.- SUB02L PAVIMENTS I ACABATS: 10.545,45

Total pressupost parcial nº 11 PLAÇA DE L'ESGLÉSIA: 11.484,35

Pressupost parcial nº 11 PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

REASFALTAT DE CARRERS 2015 Pàgina 11



12.1.- PINTURA

12.1.1 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual 649,000 1,94 1.259,06

12.1.2 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de
10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada 201,150 0,46 92,53

12.1.3 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual 17,000 8,00 136,00

12.1.4 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10
cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada 25,000 0,82 20,50

Total 12.1.- SUB03J PINTURA: 1.508,09

Total pressupost parcial nº 12 PINTURA: 1.508,09

Pressupost parcial nº 12 PINTURA
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA 43.159,76
1.1.- DEMOLICIONS 3.804,10
1.2.- PAVIMENTS I ACABATS 39.355,66

2 RIERA DR. MARIÀ SERRA 20.732,36
2.1.- DEMOLICIONS 1.498,98
2.2.- PAVIMENTS I ACABATS 19.233,38

3 RONDA DR. MANRESA (TRAM SUD) 4.944,68
3.1.- DEMOLICIONS 389,91
3.2.- PAVIMENTS I ACABATS 4.554,77

4 CARRER JOSEP MORA 9.183,50
4.1.- DEMOLICIONS 617,85
4.2.- PAVIMENTS I ACABATS 8.565,65

5 CARRER ABELL BAIX 6.097,24
5.1.- DEMOLICIONS 479,72
5.2.- PAVIMENTS I ACABATS 5.617,52

6 CARRER ABELL 5.223,61
6.1.- DEMOLICIONS 376,03
6.2.- PAVIMENTS I ACABATS 4.847,58

7 CARRER SANT JAUME 2.551,88
7.1.- DEMOLICIONS 204,80
7.2.- PAVIMENTS I ACABATS 2.347,08

8 CARRER DEL GRAM 5.907,28
8.1.- DEMOLICIONS 393,85
8.2.- PAVIMENTS I ACABATS 5.513,43

9 CARRER SANT MIQUEL 10.956,07
9.1.- DEMOLICIONS 890,93
9.2.- PAVIMENTS I ACABATS 10.065,14

10 CARRER MAS MUNÍ 8.295,69
10.1.- DEMOLICIONS 663,87
10.2.- PAVIMENTS I ACABATS 7.631,82

11 PLAÇA DE L'ESGLÉSIA 11.484,35
11.1.- DEMOLICIONS 938,90
11.2.- PAVIMENTS I ACABATS 10.545,45

12 PINTURA 1.508,09
12.1.- PINTURA 1.508,09

Total .........: 130.044,51

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS.


