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Projecte final albert

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 1Fecha:

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO TIERRASCAPÍTOL 01
DEBROCE Y DEMOLICIÓNSUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G21B1301

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Valla Golf 290,470 290,470

TOTAL MEDICIÓN 290,470

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports

2 G21B1004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Situación Longitud de
valla

C#*D#*E#*F#2 Lado Golf 195,940 195,940

C#*D#*E#*F#3 Lado Restaurante 202,135 202,135

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 398,075

TOTAL MEDICIÓN 398,075

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G22DU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Situación Area a
desbrozar

C#*D#*E#*F#2 Lado Rest. 4.295,878 4.295,878

C#*D#*E#*F#3 Lado Golf 2.147,565 2.147,565

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 6.443,443

TOTAL MEDICIÓN 6.443,443

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G22DU020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Área a
desbrozar

C#*D#*E#*F#2 Desbroce terreno CC' 792,000 792,000

TOTAL MEDICIÓN 792,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G21R0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 2Fecha:

T1 cantidad de
árboles

C#*D#*E#*F#2 Árboles Golf 49,000 49,000

C#*D#*E#*F#3 Árboles lado Restaurante 21,000 21,000

TOTAL MEDICIÓN 70,000

m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G21DU100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Situación Cuneta Longitud

C#*D#*E#*F#2 Rest.1 51,756 51,756

C#*D#*E#*F#3 Rest.2 51,060 51,060

C#*D#*E#*F#4 Golf 217,290 217,290

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 320,106

TOTAL MEDICIÓN 320,106

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

7 G219U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Carril Ac. Golf->Manresa 87,476 87,476

C#*D#*E#*F#3 C-55 (paso inferior) 104,788 104,788

C#*D#*E#*F#4 Explanada restaurante 1.715,710 1.715,710

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 1.907,974

TOTAL MEDICIÓN 1.907,974

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm8 G219U105

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Localización corte Longitud del
corte

cantidad

C#*D#*E#*F#2 C-55 13,410 2,000 26,820

C#*D#*E#*F#3 Explanada Rest. 54,790 1,000 54,790

C#*D#*E#*F#4 Acceso Golf 7,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Carril Ac. 50,000 2,000 100,000

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 188,610

TOTAL MEDICIÓN 188,610

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9 G214U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 murete restaurante 2,000 50,640 0,250 25,320

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 3Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 25,320

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO TIERRASCAPÍTOL 01
EXCAVACIÓNSUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Zona Volumen a
excavar

C#*D#*E#*F#2 AA' 3.881,340 3.881,340

C#*D#*E#*F#3 Paso inferior 1.006,086 1.006,086

C#*D#*E#*F#4 B'B'' 4.718,630 4.718,630

C#*D#*E#*F#5 CC' (Desmonte) 1.125,160 1.125,160

C#*D#*E#*F#6 Carril Ac. Restaurante->Bcn 344,983 344,983

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 11.076,199

TOTAL MEDICIÓN 11.076,199

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
CONSTRUCCIÓN DE PANTALLASSUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G3G5U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Situación Área de
Pantalla

C#*D#*E#*F#2 Lado Golf 449,280 449,280

C#*D#*E#*F#3 91,273 91,273

C#*D#*E#*F#4 100,562 100,562

C#*D#*E#*F#5 765,348 765,348

S SUMSUBTOTAL(G1:G5
)

6 Subtotal 1.406,463

C#*D#*E#*F#7 Paso Inferior 158,730 158,730

C#*D#*E#*F#8 250,770 250,770

S SUMSUBTOTAL(G7:G8
)

9 Subtotal 409,500

C#*D#*E#*F#10 Lado Restaurante 173,426 173,426

Euro
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C#*D#*E#*F#11 866,826 2,000 1.733,652

C#*D#*E#*F#12 149,800 149,800

C#*D#*E#*F#13 539,460 539,460

S SUMSUBTOTAL(G9:G1
2  )

14 Subtotal 2.056,878

O SUMORIGEN(G1:G14)15 Subtotal "A Origen" 4.412,301

TOTAL MEDICIÓN 4.412,301

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 tipo pantalla Peso total
armado

cantidad
pantallas

C#*D#*E#*F#2 P1 348,380 2,000 696,760

C#*D#*E#*F#3 P2 282,690 1,000 282,690

C#*D#*E#*F#4 P3 419,890 4,000 1.679,560

C#*D#*E#*F#5 P4 510,850 3,000 1.532,550

C#*D#*E#*F#6 P5 637,350 3,000 1.912,050

C#*D#*E#*F#7 P6 807,080 3,000 2.421,240

C#*D#*E#*F#8 P7 861,530 3,000 2.584,590

C#*D#*E#*F#9 P8 2.746,260 3,000 8.238,780

C#*D#*E#*F#10 P9 2.746,260 2,000 5.492,520

C#*D#*E#*F#11 P10 3.237,100 1,000 3.237,100

C#*D#*E#*F#12 P11 4.795,590 1,000 4.795,590

C#*D#*E#*F#13 P12 5.221,240 2,000 10.442,480

C#*D#*E#*F#14 P13 4.410,360 3,000 13.231,080

C#*D#*E#*F#15 P14 3.971,520 4,000 15.886,080

C#*D#*E#*F#16 P15 3.971,520 3,000 11.914,560

C#*D#*E#*F#17 P16 1.041,830 3,000 3.125,490

C#*D#*E#*F#18 P17 2.245,950 4,000 8.983,800

C#*D#*E#*F#19 P18 757,220 4,000 3.028,880

C#*D#*E#*F#20 P19 522,020 4,000 2.088,080

C#*D#*E#*F#21 P20 474,490 4,000 1.897,960

C#*D#*E#*F#22 P21 474,490 3,000 1.423,470

C#*D#*E#*F#23 P22 403,330 2,000 806,660

C#*D#*E#*F#24 P23 347,290 3,000 1.041,870

C#*D#*E#*F#25 P24 267,060 2,000 534,120

C#*D#*E#*F#26 T1 4.795,590 3,000 2,000 28.773,540

C#*D#*E#*F#27 T2 4.410,360 3,000 2,000 26.462,160

C#*D#*E#*F#28 T3 3.971,520 3,000 2,000 23.829,120

C#*D#*E#*F#29 T4 3.971,520 4,000 2,000 31.772,160

C#*D#*E#*F#30 T5 2.245,950 4,000 2,000 17.967,600

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:11/02/11 5Fecha:

C#*D#*E#*F#31 T6 1.041,830 4,000 2,000 8.334,640

C#*D#*E#*F#32 T7 757,220 3,000 2,000 4.543,320

C#*D#*E#*F#33 T8 522,020 3,000 2,000 3.132,120

C#*D#*E#*F#34 T9 474,490 3,000 2,000 2.846,940

C#*D#*E#*F#35 T10 474,490 3,000 2,000 2.846,940

C#*D#*E#*F#36 T11 338,250 1,000 2,000 676,500

C#*D#*E#*F#37 T12 347,290 2,000 2,000 1.389,160

C#*D#*E#*F#38 T13 347,290 3,000 2,000 2.083,740

C#*D#*E#*F#39 Ix 5.221,240 16,000 83.539,840

O SUMORIGEN(G1:G39)40 Subtotal "A Origen" 345.475,740

TOTAL MEDICIÓN 345.475,740

m2 Repicat de 4 cm de gruix mig per a la regularització de formigó en paràmetres verticals amb compressor i càrrega
meànica de runa sobre camió o contenidor

3 G21J3113

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Situacion Area Repicado

C#*D#*E#*F#2 Lado Golf 299,520 299,520

C#*D#*E#*F#3 60,849 60,849

C#*D#*E#*F#4 67,041 67,041

C#*D#*E#*F#5 510,232 510,232

S SUMSUBTOTAL(G1:G5
)

6 Subtotal 937,642

C#*D#*E#*F#7 Paso Inferior 105,820 105,820

C#*D#*E#*F#8 167,180 167,180

S SUMSUBTOTAL(G6:G7
)

9 Subtotal 105,820

C#*D#*E#*F#10 Lado Restaurante 115,617 115,617

C#*D#*E#*F#11 577,884 2,000 1.155,768

C#*D#*E#*F#12 359,640 359,640

S SUMSUBTOTAL(G10:G
1  2)

13 Subtotal 1.631,025

O SUMORIGEN(G1:G13)14 Subtotal "A Origen" 2.841,667

TOTAL MEDICIÓN 2.841,667

m2 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G3G5U115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tipo pantalla profundidad longitud

C#*D#*E#*F#2 Ix 9,750 37,830 368,843

C#*D#*E#*F#3 Ix 9,750 17,300 168,675

C#*D#*E#*F#4 P12 10,000 3,500 6,000 210,000

Euro
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O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 747,518

TOTAL MEDICIÓN 747,518

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
CONSTRUCCIÓN DE MUROSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Muro longitud altura media espesor

C#*D#*E#*F#2 282,147 2,280 0,500 321,648

TOTAL MEDICIÓN 321,648

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 tipo de muro cantidad de
acero (kg)

cantidad muros

C#*D#*E#*F#2 M1 288,860 16,000 4.621,760

C#*D#*E#*F#3 M2 353,570 9,000 3.182,130

C#*D#*E#*F#4 M3 420,200 1,500 630,300

C#*D#*E#*F#5 M4 487,330 6,000 2.923,980

C#*D#*E#*F#6 M5 849,480 3,500 2.973,180

O SUMORIGEN(G1:G7)7 Subtotal "A Origen" 14.331,350

TOTAL MEDICIÓN 14.331,350

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 282,147 2,280 643,295

TOTAL MEDICIÓN 643,295

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist4 G4D0U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 282,147 2,280 643,295

TOTAL MEDICIÓN 643,295

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

5 G3Z1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 282,147 0,500 141,074

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 141,074

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

6 G228U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 282,147 2,280 0,300 192,989

TOTAL MEDICIÓN 192,989

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTOL 02
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTASUBCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m iga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas de sección en T invertida, hasta 20 m, 100000 y 200000 cm4
de inercia y 1500 y 2000 cm2 de sección, colocada con grúa

1 G4L11164

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Cantidad

C#*D#*E#*F#2 Viga TI-45 9,500 28,000 266,000

TOTAL MEDICIÓN 266,000

m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat2 G450U080

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud ancho espesor

C#*D#*E#*F#2 Losa compresion cubierta 17,300 10,000 0,200 34,600

C#*D#*E#*F#3 Solera de hormigón 17,300 9,000 0,300 46,710

TOTAL MEDICIÓN 81,310

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat3 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 cantidad de
acero (kg)

C#*D#*E#*F#2 arm. cubierta transv. 251,100 251,100

C#*D#*E#*F#3 arm. cubierta long 943,880 943,880

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 1.194,980

TOTAL MEDICIÓN 1.194,980

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 03
DRENAJE LONGITUDINALSUBCAPÍTOL 01

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1 GD56U015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud

C#*D#*E#*F#2 CUN1 105,590 105,590

C#*D#*E#*F#3 CUN2 408,000 408,000

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 513,590

TOTAL MEDICIÓN 513,590

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

2 GD75U040

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 180,539 180,539

C#*D#*E#*F#2 149,400 149,400

TOTAL MEDICIÓN 329,939

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

3 GD75U050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 211,364 211,364

TOTAL MEDICIÓN 211,364

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

4 G222U102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud ancho profundidad

C#*D#*E#*F#2 ODL1 149,340 1,800 3,000 806,436

C#*D#*E#*F#3 ODL2 180,540 1,800 3,000 974,916

C#*D#*E#*F#4 ODL3 211,130 1,800 3,000 1.140,102

C#*D#*E#*F#5 ODL4 110,560 2,400 3,000 796,032

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 3.717,486

TOTAL MEDICIÓN 3.717,486

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

5 GD75U070

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 110,600 110,600

TOTAL MEDICIÓN 110,600

Euro
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m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

6 G228U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud ancho profundidad Area tubo

C#*(D#*E#-F#)2 ODL1 149,340 1,200 3,000 0,280 495,809

C#*(D#*E#-F#)3 ODL2 180,540 1,200 3,000 0,280 599,393

C#*(D#*E#-F#)4 ODL3 211,130 1,200 3,000 0,280 700,952

C#*(D#*E#-F#)5 ODL4 110,560 1,200 3,000 0,510 341,630

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 2.137,784

TOTAL MEDICIÓN 2.137,784

u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

7 GDD1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 SITUACIÓN CANTITAD

C#*D#*E#*F#2 ODL1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 ODL2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 ODL3 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 ODL4 3,000 3,000

O SUMORIGEN(G1:G5)6 Subtotal "A Origen" 17,000

TOTAL MEDICIÓN 17,000

m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

8 GDD1U110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
DRENAJECAPÍTOL 03
DRENAJE TRANSVERSALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

1 GD55U030

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Drenaje transv. con tubos de horm. Longitud del
Tubo

Cantidad

C#*D#*E#*F#2 ODL1 3,500 5,000 17,500

C#*D#*E#*F#3 ODL2 2,500 6,000 15,000

Euro
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C#*D#*E#*F#4 ODL3 3,500 7,000 24,500

O SUMORIGEN(G1:G4)5 total de metros de tubo necesarios 57,000

TOTAL MEDICIÓN 57,000

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

2 GD5JU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 CANTIDAD

C#*D#*E#*F#2 ODL1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 ODL2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 ODL3 7,000 7,000

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 18,000

TOTAL MEDICIÓN 18,000

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3 G228U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 longitud ancho profundidad cantidad

C#*D#*E#*F#2 ODL1 3,500 0,600 2,000 5,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 ODL2 2,500 0,600 2,000 6,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 ODL3 3,500 0,600 2,000 7,000 29,400

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 68,400

TOTAL MEDICIÓN 68,400

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

4 G3Z1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 longitud ancho cantidad

C#*D#*E#*F#2 ODL1 3,500 0,600 5,000 10,500

C#*D#*E#*F#3 ODL2 2,500 0,600 6,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 ODL3 3,500 0,600 7,000 14,700

O5 Subtotal "A Origen"

TOTAL MEDICIÓN 34,200

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5 G222U102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 longitud ancho profundidad cantidad

C#*D#*E#*F#2 ODL1 3,500 0,600 2,000 5,000 21,000

Euro
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C#*D#*E#*F#3 ODL2 2,500 0,600 2,000 6,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 ODL3 3,500 0,600 2,000 7,000 29,400

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 68,400

TOTAL MEDICIÓN 68,400

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sección FIRME 2 área

C#*D#*E#*F#2 AA' 2.223,170 2.223,170

C#*D#*E#*F#3 BB'' + CC' 2.226,520 2.226,520

T4 Sección FIRME 1 área

C#*D#*E#*F#5 carriles aceleración 566,580 566,580

C#*D#*E#*F#6 paso inferior 9,000 17,300 155,700

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 5.171,970

TOTAL MEDICIÓN 5.171,970

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou2 G9J1U330

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sección FIRME 2 área

C#*D#*E#*F#2 AA' 2.223,170 2.223,170

C#*D#*E#*F#3 BB'' + CC' 2.226,520 2.226,520

T4 Sección FIRME 1 área

C#*D#*E#*F#5 carriles aceleración 566,580 566,580

C#*D#*E#*F#6 paso inferior 9,000 17,300 155,700

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 5.171,970

TOTAL MEDICIÓN 5.171,970

m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G935U012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 sección firme 1 área espesor

C#*D#*E#*F#2 722,280 0,250 180,570

T3 sección firme 2 área espesor

C#*D#*E#*F#4 4.449,690 0,300 1.334,907

O SUMORIGEN(G1:G4)5 Subtotal "A Origen" 1.515,477

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1.515,477

m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2

4 G9H3U260

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sección FIRME 2 área

C#*D#*E#*F#2 AA' 2.223,170 2.223,170

C#*D#*E#*F#3 BB'' + CC' 2.226,520 2.226,520

T4 Sección FIRME 1 área

C#*D#*E#*F#5 carriles aceleración 566,580 566,580

C#*D#*E#*F#6 paso inferior 9,000 17,300 155,700

O SUMORIGEN(G1:G6)7 Subtotal "A Origen" 5.171,970

TOTAL MEDICIÓN 5.171,970

t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U120

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 tn

C#2 firme 1 1.739,635 1.739,635

C#3 firme 2 83,115 83,115

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 1.822,750

TOTAL MEDICIÓN 1.822,750

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSASCAPÍTOL 05
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALSUBCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U310

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tipo de marca vial longitud cantidad % pintado

C#*D#*E#*F#2 M2.2 38,640 2,000 1,000 77,280

C#*D#*E#*F#3 41,200 2,000 1,000 82,400

C#*D#*E#*F#4 65,160 2,000 1,000 130,320

C#*D#*E#*F#5 17,320 2,000 1,000 34,640

C#*D#*E#*F#6 6,330 2,000 1,000 12,660

C#*D#*E#*F#7 114,000 2,000 1,000 228,000

C#*D#*E#*F#8 91,000 2,000 1,000 182,000

C#*D#*E#*F#9 16,000 2,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#10 150,000 2,000 1,000 300,000

C#*D#*E#*F#11 M2.5 38,640 2,000 1,000 77,280
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C#*D#*E#*F#12 41,200 2,000 1,000 82,400

C#*D#*E#*F#13 65,160 2,000 1,000 130,320

C#*D#*E#*F#14 17,320 2,000 1,000 34,640

C#*D#*E#*F#15 7,000 2,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#16 114,000 2,000 1,000 228,000

C#*D#*E#*F#17 91,000 2,000 1,000 182,000

C#*D#*E#*F#18 16,000 2,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#19 150,000 2,000 1,000 300,000

C#*D#*E#*F#20 228,000 2,000 1,000 456,000

C#*D#*E#*F#21 82,000 2,000 1,000 164,000

C#*D#*E#*F#22 80,000 2,000 1,000 160,000

O SUMORIGEN(G1:G22)23 Subtotal "A Origen" 2.939,940

TOTAL MEDICIÓN 2.939,940

m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U340

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tipo marca vial longitud %pintado cantidad

C#*D#*E#*F#2 M1.7 150,000 0,500 1,000 75,000

C#*D#*E#*F#3 32,500 0,500 1,000 16,250

C#*D#*E#*F#4 41,500 0,500 1,000 20,750

C#*D#*E#*F#5 35,800 0,500 1,000 17,900

C#*D#*E#*F#6 58,600 0,500 1,000 29,300

C#*D#*E#*F#7 M2.4 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 14,000 1,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#9 17,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#10 9,000 1,000 1,000 9,000

O SUMORIGEN(G1:G10)11 Subtotal "A Origen" 211,200

TOTAL MEDICIÓN 211,200

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U350

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tipo de marca vial long, %pintado cantidad

C#*D#*E#*F#2 M4.1 3,500 1,000 5,000 17,500

C#*D#*E#*F#3 M4.2 4,000 0,666 1,000 2,664

O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 20,164

TOTAL MEDICIÓN 20,164

Euro
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m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

4 GBA32001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tipo área cantidad

C#*D#*E#*F#2 M6.4 3,340 5,000 16,700

C#*D#*E#*F#3 M6.5 1,434 3,000 4,302

C#*D#*E#*F#4 M7.1 y M7.2 71,050 71,050

C#*D#*E#*F#5 M5.2 2,329 5,000 11,645

C#*D#*E#*F#6 1,800 12,000 21,600

C#*D#*E#*F#7 3,300 6,000 19,800

C#*D#*E#*F#8 M5.3 7,770 2,000 15,540

C#*D#*E#*F#9 M5.4 4,185 8,000 33,480

O SUMORIGEN(G1:G9)10 Subtotal "A Origen" 194,117

TOTAL MEDICIÓN 194,117

u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col�locada5 GBC1U150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 cantidad

C#*D#*E#*F#2 14,000 14,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSASCAPÍTOL 05
SEÑALIZACIÓN VERTICALSUBCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

1 GBB1U121

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

2 GBB1U102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

3 GBB1U011

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000

TOTAL MEDICIÓN 28,000

u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada

4 GBB1U144

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col�locada

5 GBC1U010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

6 GBBZU005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL MEDICIÓN 11,000

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

7 GBBZU006

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSASCAPÍTOL 05
DEFENSAS Y BARANDILLASSUBCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

1 GB2AU503

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 401,000 401,000

C#*D#*E#*F#2 90,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 210,000 210,000
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O SUMORIGEN(G1:G3)4 Subtotal "A Origen" 701,000

TOTAL MEDICIÓN 701,000

m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o
corbada de qualsevol radi

2 GB2AU521

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 2,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i
captafars, totalment col�locat

3 GB2AU110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares, amb clau d'acer
galvanitzat de 30 cm, totalment col�locada

4 GBC1U146

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col�locada5 GBC1U150

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
RECUPERACIÓN AMBIENTALCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reposició camp de Golf 112,000 1,200 134,400

TOTAL MEDICIÓN 134,400

m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

2 GR710001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 500,000 500,000

C#*D#*E#*F#2 112,000 3,000 336,000

O SUMORIGEN(G1:G2)3 Subtotal "A Origen" 836,000

TOTAL MEDICIÓN 836,000

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
RESTAURACIÓN SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTOL 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Reposició servei núm.2: linia de telefonia 1 GREP0002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICOOBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO TIERRAS01

SUBCAPÍTOL DEBROCE Y DEMOLICIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

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

290,4706,47 1.879,34

2 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 4)

398,0753,51 1.397,24

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

6.443,4430,18 1.159,82

4 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

792,0000,29 229,68

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

70,00039,56 2.769,20

6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 6)

320,10611,06 3.540,37

7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

1.907,9744,16 7.937,17

8 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

188,6103,33 628,07

9 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

25,32045,86 1.161,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 20.702,07

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO TIERRAS01

SUBCAPÍTOL EXCAVACIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 9)

11.076,1992,26 25.032,21

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 25.032,21

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 2Fecha:

SUBCAPÍTOL CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3G5U015 m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de
trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i
transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

4.412,301137,47 606.559,02

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 20)

345.475,7400,99 342.020,98

3 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mig per a la regularització de formigó
en paràmetres verticals amb compressor i càrrega meànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 7)

2.841,6677,41 21.056,75

4 G3G5U115 m2 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de
trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i
transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

747,518161,82 120.963,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 1.090.600,11

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

SUBCAPÍTOL CONSTRUCCIÓN DE MUROS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 18)

321,648107,53 34.586,81

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 20)

14.331,3500,99 14.188,04

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 21) 643,29528,79 18.520,46

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 22) 643,29532,64 20.997,15

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 17)

141,0748,12 1.145,52

6 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

192,9893,45 665,81

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 90.103,79

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS02

SUBCAPÍTOL CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 3Fecha:

1 G4L11164 m iga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas de
sección en T invertida, hasta 20 m, 100000 y 200000 cm4 de
inercia y 1500 y 2000 cm2 de sección, colocada con grúa (P -
23)

266,000247,65 65.874,90

2 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 19)

81,310112,21 9.123,80

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 20)

1.194,9800,99 1.183,03

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 76.181,73

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL DRENAJE03

SUBCAPÍTOL DRENAJE LONGITUDINAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD56U015 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 46)

513,5903,84 1.972,19

2 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 48)

329,93974,83 24.689,34

3 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 49)

211,364101,91 21.540,11

4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)

3.717,4865,57 20.706,40

5 GD75U070 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 50)

110,600190,72 21.093,63

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 11)

2.137,7844,10 8.764,91

7 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 51)

17,000377,93 6.424,81

8 GDD1U110 m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de
80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons (P - 52)

1,000106,42 106,42

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 105.297,81

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL DRENAJE03

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 4Fecha:

SUBCAPÍTOL DRENAJE TRANSVERSAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió (P - 45)

57,00026,93 1.535,01

2 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols (P - 47)

18,000271,34 4.884,12

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 11)

68,4004,10 280,44

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 17)

34,2008,12 277,70

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)

68,4005,57 380,99

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 7.358,26

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 27) 5.171,9700,63 3.258,34

2 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 28)

5.171,9700,46 2.379,11

3 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

1.515,47738,51 58.361,02

4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2 (P - 26)

5.171,9702,42 12.516,17

5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)

1.822,75033,26 60.624,67

CAPÍTOLTOTAL 01.04 137.139,31

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS05

SUBCAPÍTOL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 5Fecha:

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 32)

2.939,9400,74 2.175,56

2 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 33)

211,2001,71 361,15

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 34)

20,1642,42 48,80

4 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge (P - 35)

194,11715,65 3.037,93

5 GBC1U150 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, totalment col�locada (P - 44)

14,00059,95 839,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 6.462,74

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS05

SUBCAPÍTOL SEÑALIZACIÓN VERTICAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada (P - 38)

5,000127,74 638,70

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 37)

3,000133,18 399,54

3 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada
(P - 36)

28,00092,57 2.591,96

4 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada (P - 39)

16,000189,31 3.028,96

5 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suport, totalment col�locada (P - 42)

1,00099,67 99,67

6 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 40)

11,00092,98 1.022,78

7 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col�locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació (P - 41)

14,000111,24 1.557,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 9.338,97

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 6Fecha:

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS05

SUBCAPÍTOL DEFENSAS Y BARANDILLAS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 30)

701,00032,94 23.090,94

2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 31)

40,00077,97 3.118,80

3 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat
de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col�locat (P - 29)

8,00030,40 243,20

4 GBC1U146 u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares, amb clau
d'acer galvanitzat de 30 cm, totalment col�locada (P - 43)

1,00014,79 14,79

5 GBC1U150 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, totalment col�locada (P - 44)

14,00059,95 839,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 27.307,03

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL RECUPERACIÓN AMBIENTAL06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 53)

134,4002,50 336,00

2 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra (P - 54)

836,0000,85 710,60

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.046,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL RESTAURACIÓN SERVICIOS AFECTADOS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GREP0002 m Reposició servei núm.2: linia de telefonia  (P - 55) 30,000125,00 3.750,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 3.750,00

Euro



Projecte final albert

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:11/02/11 7Fecha:

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO BÁSICO01

CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 56)

1,00059.270,37 59.270,37

CAPÍTOLTOTAL 01.08 59.270,37

Euro



Projecte final albert

Pág.:Fecha: 11/02/2011CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €45,86m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 1

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2

(CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €3,33mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 3
(TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €3,51mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl�lica de secció
doble ona, inclòs part proporcional de suports

P- 4

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €6,47mG21B1301 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

P- 5

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €11,06mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(ONCE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €7,41m2G21J3113 Repicat de 4 cm de gruix mig per a la regularització de formigó en paràmetres verticals amb compressor
i càrrega meànica de runa sobre camió o contenidor

P- 7

(SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €39,56uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2,26m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €5,57m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €4,10m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €3,45m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12

(TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,18m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 13

(CERO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €0,29m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14

(CERO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
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 €137,47m2G3G5U015 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €161,82m2G3G5U115 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 16

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €8,12m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 17

(OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €107,53m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 18
(CIENTO SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €112,21m3G450U080 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 19
(CIENTO DOCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 20
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €28,79m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 21
(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €32,64m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 22
(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €247,65mG4L11164 iga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas de sección en T invertida, hasta 20 m,
100000 y 200000 cm4 de inercia y 1500 y 2000 cm2 de sección, colocada con grúa

P- 23

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €38,51m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 24

(TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €33,26tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 25

(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €2,42m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

P- 26

(DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €0,63m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 27
(CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €0,46m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 28
(CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €30,40uGB2AU110 Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements
de fixació i captafars, totalment col�locat

P- 29

(TREINTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €32,94mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 30

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)



Projecte final albert

Pág.:Fecha: 11/02/2011CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 3

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €77,97mGB2AU521 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 31

(SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,74mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 32

(CERO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,71mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 33

(UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €2,42mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 34

(DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €15,65m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 35

(QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €92,57uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 36

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €133,18uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 37

(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

 €127,74uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 38

(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €189,31uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 39

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €92,98uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 40

(NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €111,24uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació de dues senyals de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 41

(CIENTO ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €99,67uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col�locada

P- 42

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €14,79uGBC1U146 Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues
cares, amb clau d'acer galvanitzat de 30 cm, totalment col�locada

P- 43

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €59,95uGBC1U150 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col�locadaP- 44
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €26,93mGD55U030 Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

P- 45

(VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €3,84mGD56U015 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 46

(TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €271,34uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb
tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 47

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €74,83mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 48

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €101,91mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 49

(CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €190,72mGD75U070 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 50

(CIENTO NOVENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €377,93uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 51

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €106,42mGDD1U110 Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 52

(CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €2,50m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos

P- 53

(DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €0,85m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

P- 54

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €125,00mGREP0002 Reposició servei núm.2: linia de telefonia P- 55
(CIENTO VEINTICINCO EUROS)

 €59.270,37paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 56
(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
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                                                      FEBRERO 2011,
                                                      El Ingeniero del Proyecto
                                                     

                                                      Albert González Manich
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m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €45,86

Otros conceptos 45,86 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €4,16

Otros conceptos 4,16 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins
a una fondària de 20 cm

P- 3  €3,33

Otros conceptos 3,33 €

mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl�lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de
suports

P- 4  €3,51

Otros conceptos 3,51 €

mG21B1301 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.

P- 5  €6,47

Sin descomposición 6,47 €

mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de
gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 6  €11,06

Otros conceptos 11,06 €

m2G21J3113 Repicat de 4 cm de gruix mig per a la regularització de formigó en
paràmetres verticals amb compressor i càrrega meànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 7  €7,41

Otros conceptos 7,41 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 8  €39,56

Otros conceptos 39,56 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 9  €2,26

Otros conceptos 2,26 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 10  €5,57

Otros conceptos 5,57 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 11  €4,10

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de

la pròpia obra
 €0,46800

Otros conceptos 3,58 €
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m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12  €3,45

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de

la pròpia obra
 €0,46800

Otros conceptos 2,93 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13  €0,18

Otros conceptos 0,18 €

m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 14  €0,29

Otros conceptos 0,29 €

m2G3G5U015 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15  €137,47

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €49,44196

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,81904
B3Z51000 Llot tixotròpic  €1,87000
B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles  €0,61260
B3Z5U005 Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de pantalles  €0,30628

Otros conceptos 84,42 €

m2G3G5U115 Execució de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 16  €161,82

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €63,64628

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,81904
B3Z51000 Llot tixotròpic  €2,20000
B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles  €0,76575
B3Z5U005 Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de pantalles  €0,30628

Otros conceptos 94,08 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 17  €8,12

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

 €6,27690

Otros conceptos 1,84 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 18  €107,53

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €88,27350

Otros conceptos 19,26 €

m3G450U080 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 19  €112,21
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B060U460 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €92,72550

Otros conceptos 19,48 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col�locat

P- 20  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Otros conceptos 0,33 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 21  €28,79

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 24,89 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 22  €32,64

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 26,46 €

mG4L11164 iga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas de sección en T
invertida, hasta 20 m, 100000 y 200000 cm4 de inercia y 1500 y 2000 cm2
de sección, colocada con grúa

P- 23  €247,65

B4PA1275 Viga prefabricada de hormigón con armaduras pretensadas de sección
en T invertida, de <= 20 m de luz como máximo, con un momento de
inercia entre 100000 y 200000 cm4, y una sección entre 1500 y 2000
cm2

 €217,36000

Otros conceptos 30,29 €

m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 24  €38,51

B0111000 Aigua  €0,15150
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

a granel
 €7,45440

Otros conceptos 13,91 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 25  €33,26

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,62000

Otros conceptos 8,64 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 26  €2,42

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

 €1,79640

Otros conceptos 0,62 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 27  €0,63

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
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Otros conceptos 0,14 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou

P- 28  €0,46

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Otros conceptos 0,18 €

uGB2AU110 Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de
doble ona, inclòs elements de fixació i captafars, totalment col�locat

P- 29  €30,40

BBM2AA05 Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part
proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €22,85000

Otros conceptos 7,55 €

mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col�locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 30  €32,94

BBM2U503 Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €26,97000

Otros conceptos 5,97 €

mGB2AU521 Barrera de seguretat metàl�lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col�locada
en recta o corbada de qualsevol radi

P- 31  €77,97

BBM2U521 Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

 €64,04000

Otros conceptos 13,93 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 32  €0,74

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,38400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03840

Otros conceptos 0,32 €

mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 33  €1,71

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,15200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,11520

Otros conceptos 0,44 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 34  €2,42

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,53600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,15360

Otros conceptos 0,73 €

m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 35  €15,65

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,21200
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B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,38400
Otros conceptos 13,05 €

uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 36  €92,57

BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

 €78,28000

Otros conceptos 14,29 €

uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 37  €133,18

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €115,72000

Otros conceptos 17,46 €

uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 38  €127,74

BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €110,54000

Otros conceptos 17,20 €

uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col�locada

P- 39  €189,31

BBM1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

 €167,59000

Otros conceptos 21,72 €

uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 40  €92,98

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

 €8,36920

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de
trànsit

 €59,50000

Otros conceptos 25,11 €

uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col�locació
de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col�locació

P- 41  €111,24

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

 €10,46150

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de
trànsit

 €74,80000

Otros conceptos 25,98 €

uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment col�locada

P- 42  €99,67

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

 €7,17360

BBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €41,81000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €19,20000
Otros conceptos 31,49 €
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uGBC1U146 Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, amb clau d'acer galvanitzat de 30
cm, totalment col�locada

P- 43  €14,79

BBC1U146 Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, amb clau de 30 cm  

 €5,61000

Otros conceptos 9,18 €

uGBC1U150 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, totalment col�locada

P- 44  €59,95

BBC1U150 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

 €44,39000

Otros conceptos 15,56 €

mGD55U030 Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

P- 45  €26,93

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

 €3,34768

BD55U030 Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porós  €17,89200
Otros conceptos 5,69 €

mGD56U015 Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

P- 46  €3,84

Otros conceptos 3,84 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

P- 47  €271,34

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €68,87000

Otros conceptos 119,10 €

mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 48  €74,83

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

 €40,05260

B071UC01 Morter M-80  €0,44995
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm  €20,05500

Otros conceptos 14,27 €

mGD75U050 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 49  €101,91

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

 €52,48684

B071UC01 Morter M-80  €0,53994
BD75U080 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm  €30,81750

Otros conceptos 18,07 €

mGD75U070 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 50  €190,72
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €87,87660

B071UC01 Morter M-80  €1,07988
BD75U120 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 120 cm  €70,59150

Otros conceptos 31,17 €

uGDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 51  €377,93

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

 €44,83500

B071UC01 Morter M-80  €3,14965
BDD1U002 Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària,

amb forats per a tubs
 €43,70000

BDD1U022 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària

 €30,10000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil,
per a càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €23,88000

Otros conceptos 118,88 €

mGDD1U110 Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 52  €106,42

B071UC01 Morter M-80  €0,53994
BDD1U012 Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de

registre
 €32,06000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb
ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,91000

Otros conceptos 55,91 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 53  €2,50

Otros conceptos 2,50 €

m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

P- 54  €0,85

B0111000 Aigua  €0,01818
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per

espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,15090

Otros conceptos 0,68 €

mGREP0002 Reposició servei núm.2: linia de telefonia P- 55  €125,00

Sin descomposición 125,00 €

paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 56  €59.270,37

Sin descomposición 59.270,37 €
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                                                      FEBRERO 2011,
                                                      El Ingeniero del Proyecto
                                                     

                                                      Albert González Manich
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NIVEL 3: SUBCAPÍTOL Importe

Subcapítol 01.01.01 Debroce y Demolición 20.702,07
Subcapítol 01.01.02 Excavación 25.032,21

01.01 Trabajos Previos y Movimiento TierrasCapítol 45.734,28

Subcapítol 01.02.01 Construcción de Pantallas 1.090.600,11
Subcapítol 01.02.02 Construcción de Muros 90.103,79
Subcapítol 01.02.03 Construcción de la Cubierta 76.181,73

01.02 EstructurasCapítol 1.256.885,63

Subcapítol 01.03.01 Drenaje Longitudinal 105.297,81
Subcapítol 01.03.02 Drenaje Transversal 7.358,26

01.03 DrenajeCapítol 112.656,07

Subcapítol 01.05.01 Señalización Horizontal 6.462,74
Subcapítol 01.05.02 Señalización Vertical 9.338,97
Subcapítol 01.05.03 Defensas y Barandillas 27.307,03

01.05 Balizamiento, Señalización y DefensasCapítol 43.108,74

1.458.384,72

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Trabajos Previos y Movimiento Tierras 45.734,28
Capítol 01.02 Estructuras 1.256.885,63
Capítol 01.03 Drenaje 112.656,07
Capítol 01.04 Firmes y Pavimentos 137.139,31
Capítol 01.05 Balizamiento, Señalización y Defensas 43.108,74
Capítol 01.06 Recuperación Ambiental 1.046,60
Capítol 01.07 Restauración Servicios Afectados 3.750,00
Capítol 01.08 Seguridad y Salud 59.270,37

01 Pressupost  Proyecto BásicoObra 1.659.591,00

1.659.591,00

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Proyecto Básico 1.659.591,00
1.659.591,00

Euro



Projecte final albert

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.659.591,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

215.746,8313 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.659.591,00....................................................................................................................................

6 % BENEFICIOS INDUSTRIALES SOBRE 1.659.591,00....................................................................................................................................99.575,46

Subtotal 1.974.913,29

18 % IVA SOBRE 1.974.913,29....................................................................................................................................355.484,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.330.397,68€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS TRES-CENTS TRENTA MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS )
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