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Mediciones 



Nuevo paso superior en la ´´Via Norte´´ sobre la ´´Rua de Circunvalaçao´´

MEDICIONES Pág.:02/07/14 1Fecha:

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
DEMOLICIONESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió1 G2135323

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 27,000 6,500 0,900 315,900

TOTAL MEDICIÓN 315,900

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219Q105

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 3,500 2,000 28,000

TOTAL MEDICIÓN 28,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió3 G219Q200

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

C#*D#*E#*F#1 25,000 165,700 7,000 2,000 57.995,000

C#*D#*E#*F#2 25,000 149,430 7,000 2,000 52.300,500

TOTAL MEDICIÓN 110.295,500

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

4 G21B4001

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

5 G21B1101

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 4,000 662,800

C#*D#*E#*F#2 149,430 4,000 597,720

TOTAL MEDICIÓN 1.260,520

m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

6 G21D5PQB

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

C#*D#*E#*F#1 enllaços 232,790 232,790

C#*D#*E#*F#2 126,170 126,170

C#*D#*E#*F#3 192,460 192,460

C#*D#*E#*F#5 n14 149,430 2,000 298,860

C#*D#*E#*F#6 165,700 2,000 331,400

EUR
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MEDICIONES Pág.:02/07/14 2Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 1.181,680

m Demolición de caces de 25x40 cm con paredes de 10 cm de grosor, con retroexcavadora con martillo rompedor y carga
sobre camión

7 G21D0001

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

C#*D#*E#*F#1 217,610 2,000 435,220

TOTAL MEDICIÓN 435,220

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

8 G21R11A0

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques9 G21R4090

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressat10 M21BU020

MEDICIÓN  DIRECTA 162,400

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
TRABAJOS PREVIOSTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars

1 G6A19403

MEDICIÓN  DIRECTA 1.075,940

u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

2 G6A14XSB

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

3 H152U000

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

C#*D#*E#*F#1 talusos 2,000 30,000 60,000

TOTAL MEDICIÓN 60,000

u Fonament per a grua de formigó armat, de 5x5 m de costat i 1,5 m de fondària, amb excavació, formigó de neteja, formigó
armat i piqueta de connexió a terra

4 712A1521

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

EUR
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MEDICIONES Pág.:02/07/14 3Fecha:

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D3011

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

C#*D#*E#*F#1 843,000 3,500 2,000 5.901,000

C#*D#*E#*F#2 149,430 3,500 2,000 1.046,010

TOTAL MEDICIÓN 6.947,010

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2212101

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

C#*D#*E#*F#1 2.983,500 2.983,500

TOTAL MEDICIÓN 2.983,500

m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació3 G2A16000

MEDICIÓN  DIRECTA 2.743,420

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

4 G2261211

MEDICIÓN  DIRECTA 3.701,750

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
INFRAESTRUCTURACAPÍTOL 03
CIMENTACIONESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

1 G2223Q21

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

C#*(D#*E#+F#)1 6,000 71,875 2,500 3,125 1.096,875

TOTAL MEDICIÓN 1.096,875

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

2 G3Z112T1

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 12,500 5,750 431,250

TOTAL MEDICIÓN 431,250

EUR
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MEDICIONES Pág.:02/07/14 4Fecha:

m3 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

3 G3F51BG1

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 12,500 5,750 1,300 560,625

TOTAL MEDICIÓN 560,625

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

4 G3FB3200

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

C#*D#*E#*F#1 fi 12 sup 62,000 5,750 0,113 47,100 1.897,400

C#*D#*E#*F#2 6 fi 25 sup trans 34,000 9,300 0,490 47,100 7.297,580

C#*D#*E#*F#3 3 fi 25 sup 17,000 3,200 0,490 47,100 1.255,498

C#*D#*E#*F#4 2 fi 12 lat 4,000 5,750 0,113 47,100 122,413

C#*D#*E#*F#5 fi 12 inf 20,000 5,750 0,113 47,100 612,065

C#*D#*E#*F#6 fi 25 inf 58,000 5,750 0,490 47,100 7.696,847

C#*D#*E#*F#7 fi 25 inf trans 28,000 14,500 0,490 47,100 9.370,074

TOTAL MEDICIÓN 28.251,877

m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a sabates5 G3FD1000

MEDICIÓN  DIRECTA 284,700

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

6 G228L10F

MEDICIÓN  DIRECTA 536,245

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
INFRAESTRUCTURACAPÍTOL 03
PILARESTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G4D15S27

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 3,142 0,800 1,200 72,392

TOTAL MEDICIÓN 72,392

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

2 G4B13200

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

C#*D#*E#*F#1 fi 32 77,000 2,480 0,804 94,200 14.462,699

C#*D#*E#*F#2 cercos 12,000 3,010 0,201 7,850 56,992

EUR
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MEDICIONES Pág.:02/07/14 5Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 14.519,691

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

3 G4515AH4

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

C#*D#*E#*F#1 12,000 3,142 0,640 1,200 28,953

TOTAL MEDICIÓN 28,953

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUBESTRUCTURACAPÍTOL 04
PILARESTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G4D15S27

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

C#*D#*E#*F#1 24,000 3,142 0,800 6,500 392,122

TOTAL MEDICIÓN 392,122

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

2 G4B13200

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

C#*D#*E#*F#1 fi 32 77,000 6,500 0,804 94,200 37.906,268

C#*D#*E#*F#2 cercos 65,000 3,010 0,201 7,850 308,706

TOTAL MEDICIÓN 38.214,974

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

3 G4515AH4

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

C#*D#*E#*F#1 12,000 3,142 0,640 6,500 156,849

TOTAL MEDICIÓN 156,849

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUBESTRUCTURACAPÍTOL 04
DINTELESTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta1 G4D31100

MEDICIÓN  DIRECTA 535,850

EUR
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MEDICIONES Pág.:02/07/14 6Fecha:

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

2 G4B35201

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

C#*D#*E#*F#1 406,875 0,011 7.850,000 35.133,656

TOTAL MEDICIÓN 35.133,656

m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 G4531AH3

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,500 1,750 15,500 406,875

TOTAL MEDICIÓN 406,875

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUBESTRUCTURACAPÍTOL 04
ESTRIBOSTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G4DF4107

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

C#*D#*E#*F#1 6,500 1,000 2,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 33,500 6,500 2,000 435,500

TOTAL MEDICIÓN 461,500

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

2 G4DF4117

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

C#*D#*E#*F#1 33,500 6,500 2,000 435,500

TOTAL MEDICIÓN 435,500

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

3 G4BF3101

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

C#*D#*E#*F#1 esperas 260,000 5,300 0,632 7,850 6.836,534

C#*D#*E#*F#2 transv. cimentacion 260,000 17,700 0,632 7,850 22.831,442

C#*D#*E#*F#3 long. cimentacion 104,000 32,500 0,632 7,850 16.768,856

C#*D#*E#*F#4 transv. trasdos 260,000 12,580 0,632 7,850 16.227,093

C#*D#*E#*F#5 transv. intrados 130,000 9,500 0,632 7,850 6.127,082

C#*D#*E#*F#6 long. trasdos 104,000 32,500 0,632 7,850 16.768,856

C#*D#*E#*F#7 long. intrados 37,000 32,500 0,632 7,850 5.965,843

C#*D#*E#*F#9 esperas 299,000 5,300 0,632 7,850 7.862,014

EUR
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C#*D#*E#*F#10 transv. cimentacion 299,000 17,700 0,632 7,850 26.256,159

C#*D#*E#*F#11 long. cimentacion 119,000 32,500 0,632 7,850 19.187,441

C#*D#*E#*F#12 transv. trasdos 299,000 12,580 0,632 7,850 18.661,157

C#*D#*E#*F#13 transv. intrados 150,000 9,500 0,632 7,850 7.069,710

C#*D#*E#*F#14 long. trasdos 119,000 32,500 0,632 7,850 19.187,441

C#*D#*E#*F#15 long. intrados 42,000 32,500 0,632 7,850 6.772,038

TOTAL MEDICIÓN 196.521,666

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

4 G45F1AH4

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

C#*D#*E#*F#1 33,500 6,500 1,000 2,000 435,500

TOTAL MEDICIÓN 435,500

m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre
del dren envoltat en geotextil

5 GD5AU040

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

C#*D#*E#*F#1 33,500 2,000 67,000

TOTAL MEDICIÓN 67,000

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUPERESTRUCTURACAPÍTOL 05
VIGASTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 30000000
i 50000000 cm4 d'inèrcia i 6000 i 7000 cm2 de secció, col·locada amb grua

1 G4L112EA

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 5,000 92,350 923,500

TOTAL MEDICIÓN 923,500

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

2 G4B35201

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

C#*D#*E#*F#1 4.617,500 2,800 0,050 7,850 5.074,633

C#*D#*E#*F#2 2.308,750 4,400 0,201 7,850 16.028,589

C#*D#*E#*F#3 2.308,750 4,400 0,113 7,850 9.011,097

TOTAL MEDICIÓN 30.114,319

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUPERESTRUCTURACAPÍTOL 05

EUR
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LOSA IN SITUTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues1 G4D81301

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

C#*D#*E#*F#1 16,000 92,350 2,000 2.955,200

TOTAL MEDICIÓN 2.955,200

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

2 G4BC3200

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

C#*D#*E#*F#1 570,260 170,000 96.944,200

TOTAL MEDICIÓN 96.944,200

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 G45C1FH3

MEDICIÓN  DIRECTA 570,261

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUPERESTRUCTURACAPÍTOL 05
LOSAS DE TRANSICIÓNTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi1 G4DC1D00

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

C#*D#*E#*F#1 5,600 0,300 8,000 13,440

TOTAL MEDICIÓN 13,440

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

2 G4BC3200

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

C#*D#*E#*F#1 fi 10 long. sup 145,000 5,600 0,078 15,700 994,375

C#*D#*E#*F#2 fi 10 trans. sup 28,000 29,000 0,078 15,700 994,375

C#*D#*E#*F#3 fi 10 trans. inf 28,000 29,000 0,078 15,700 994,375

C#*D#*E#*F#4 fi 20 long. inf 145,000 5,600 0,314 15,700 4.002,998

TOTAL MEDICIÓN 6.986,123

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 G45C1FH3

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 5,600 0,300 29,000 97,440

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 97,440

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SUPERESTRUCTURACAPÍTOL 05
ELEMENTOS FUNCIONALESTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 37212615

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 14,500 2,000 58,000

TOTAL MEDICIÓN 58,000

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat2 G4ZB1401

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

C#*D#*E#*F#1 80,000 6,000 480,000

TOTAL MEDICIÓN 480,000

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
PAVIMENTOSCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N1 G91A1310

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

C#*D#*E#*F#1 0,300 165,700 14,500 2,000 1.441,590

C#*D#*E#*F#2 0,300 149,430 14,500 2,000 1.300,041

TOTAL MEDICIÓN 2.741,631

m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m22 G9J14J50

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 14,500 2,000 4.805,300

C#*D#*E#*F#2 149,430 14,500 2,000 4.333,470

TOTAL MEDICIÓN 9.138,770

m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM3 G931201L

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 14,500 2,000 0,250 1.201,325

C#*D#*E#*F#2 149,430 14,500 2,000 0,250 1.083,368

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2.284,693

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m24 G9J12E60

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

C#*D#*E#*F#1 pont 14,500 92,350 2,000 2.678,150

C#*D#*E#*F#2 resta 165,700 14,500 2,000 4.805,300

C#*D#*E#*F#3 149,430 14,500 2,000 4.333,470

TOTAL MEDICIÓN 11.816,920

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

5 G9H1AG11

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 29,000 0,130 2,400 1.499,254

C#*D#*E#*F#2 149,430 29,000 0,130 2,400 1.352,043

TOTAL MEDICIÓN 2.851,297

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

6 G9H31451

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 14,500 2,000 4.805,300

C#*D#*E#*F#2 149,430 14,500 2,000 4.333,470

TOTAL MEDICIÓN 9.138,770

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m27 F9J13J40

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

C#*D#*E#*F#1 pont 92,350 14,500 2,000 2.678,150

C#*D#*E#*F#2 resta 165,700 14,500 2,000 4.805,300

C#*D#*E#*F#3 149,430 14,500 2,000 4.333,470

TOTAL MEDICIÓN 11.816,920

l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment8 G9ZZ1100

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

C#*D#*E#*F#1 0,400 92,350 14,500 2,000 1.071,260

TOTAL MEDICIÓN 1.071,260

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

9 G9H11B51

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

C#*D#*E#*F#1 92,350 29,000 0,040 2,400 257,102

TOTAL MEDICIÓN 257,102

EUR
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t 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

10 G9H11251

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

C#*D#*E#*F#1 92,350 29,000 0,060 2,400 385,654

TOTAL MEDICIÓN 385,654

m3 Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

11 G31512B1

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

C#*D#*E#*F#1 92,350 1,500 0,200 2,000 55,410

TOTAL MEDICIÓN 55,410

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

12 G9E11204

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

C#*D#*E#*F#1 92,350 1,500 2,000 277,050

TOTAL MEDICIÓN 277,050

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

13 G96511D9

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

C#*D#*E#*F#1 92,350 2,000 184,700

TOTAL MEDICIÓN 184,700

m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb membrana
flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

14 G9Z65520

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 16,000 64,000

TOTAL MEDICIÓN 64,000

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
DRENAJE OBRA DE PASOTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Prisma de canalització format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

1 GDG3U011

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 92,350 184,700

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 184,700

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
DRENAJE N-12TITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225121

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

C#*D#*E#*F#1 304,050 0,400 0,500 2,000 121,620

TOTAL MEDICIÓN 121,620

m Cuneta amb peça rectangular prefabricada de formigó de 40x25 cm, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
HNE-15/P/10. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

2 GD56GC72FA36

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

C#*D#*E#*F#1 304,050 2,000 608,100

TOTAL MEDICIÓN 608,100

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
INSTALACIONESCAPÍTOL 07
DRENAJE N-14TITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

1 G2225121

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 0,500 165,700 2,000 165,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 149,430 2,000 149,430

TOTAL MEDICIÓN 315,130

m Cuneta profunda franquejada d'1,00 m d'amplària i menor a 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

2 GD571110

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 2,000 331,400

C#*D#*E#*F#2 149,430 2,000 298,860

TOTAL MEDICIÓN 630,260

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 08

EUR
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SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments
verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals

1 MBBY0001

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

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

3 GBB11251

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 08
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat

1 GBA1U311

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 4,000 2,000 1.325,600

C#*D#*E#*F#2 149,430 4,000 2,000 1.195,440

C#*D#*E#*F#3 92,350 4,000 2,000 738,800

TOTAL MEDICIÓN 3.259,840

m Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat

2 GBA1U341

MEDICIÓN  DIRECTA 50,920

m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat

3 GBA1U351

MEDICIÓN  DIRECTA 21,590

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 08
SEGURIDADTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de contención normal, con
nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

1 GB2A1121

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 4,000 662,800

C#*D#*E#*F#2 149,430 4,000 597,720

TOTAL MEDICIÓN 1.260,520

m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA2/C según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 2 m, para una clase de contención normal, con
nivel de contención N2, anchura de trabajo W4, índice de severidad A y deflexión dinámica 1,1 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

2 GB2A4161

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

C#*D#*E#*F#1 26,660 4,000 106,640

TOTAL MEDICIÓN 106,640

m Colocación pretiles metalicos tipo PMC210D de acero S235JR, de 1 metro de altura con sujeción al tablero mediante
tornillos de metricas 16 y 22 cada 2,5 metros.

3 GB20001

MEDICIÓN  DIRECTA 92,350

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

4 FB121AAE

MEDICIÓN  DIRECTA 92,350

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
ACABADOSCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics1 G2241010

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 6,500 2,000 2,000 52,000

C#*D#*E#*F#2 13,000 6,500 1,000 2,000 169,000

C#*D#*E#*F#3 165,700 1,500 2,000 497,100

C#*D#*E#*F#4 149,430 1,500 2,000 448,290

TOTAL MEDICIÓN 1.166,390

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 2000 a 5000 m2

2 GR721AK0

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

C#*D#*E#*F#1 165,700 1,500 2,000 497,100

EUR



Nuevo paso superior en la ´´Via Norte´´ sobre la ´´Rua de Circunvalaçao´´

MEDICIONES Pág.:02/07/14 15Fecha:

C#*D#*E#*F#2 149,430 1,500 2,000 448,290

C#*D#*E#*F#3 2,000 6,500 2,000 2,000 52,000

C#*D#*E#*F#4 13,000 6,500 1,000 2,000 169,000

TOTAL MEDICIÓN 1.166,390

m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó3 E4PQU001

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 9,165 36,660

TOTAL MEDICIÓN 36,660

m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb
fixacions mecàniques

4 EB133SC4

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

C#*D#*E#*F#1 4,000 9,165 2,000 73,320

TOTAL MEDICIÓN 73,320

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
PARTIDAS ALZADASCAPÍTOL 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

- Partida alçada a justificar per a la possible afecció de la xarxa elèctrica en el tram afectat de la N14 per l'obra ´´Paso
superior Oporto´´ segons condicions a pactar amb la companyia elèctrica

1 PA00000SA

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

- Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra ´´Paso superior Oporto´´2 PA00000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTOOBRA 01
GESTIÓN DE RESIDUOSCAPÍTOL 11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 G2R24200

MEDICIÓN  DIRECTA 560,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 G2RA63G0

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

C#*D#*E#*F#1 244,030 244,030

C#*D#*E#*F#2 13,830 13,830

EUR
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C#*D#*E#*F#3 2,190 2,190

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

TOTAL MEDICIÓN 262,050

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 G2RA71H0

MEDICIÓN  DIRECTA 40,830

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 G2RA8890

MEDICIÓN  DIRECTA 46,150

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 G2RA6680

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

C#*D#*E#*F#1 1,630 1,630

C#*D#*E#*F#2 3,470 3,470

C#*D#*E#*F#3 0,760 0,760

TOTAL MEDICIÓN 5,860

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 G2RA6960

MEDICIÓN  DIRECTA 7,610

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

7 G2RA8TD0

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

C#*D#*E#*F#1 troncs 8,000 0,393 5,000 15,720

C#*D#*E#*F#2 soques 8,000 1,000 1,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 23,720

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 G2RA8770

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

C#*D#*E#*F#1 9,990 9,990

C#*D#*E#*F#2 3,430 3,430

TOTAL MEDICIÓN 13,420

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €330,23m37212615 Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i
30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de
resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de
recorregut

P- 1

(TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €4.890,52u712A1521 Fonament per a grua de formigó armat, de 5x5 m de costat i 1,5 m de fondària, amb excavació, formigó
de neteja, formigó armat i piqueta de connexió a terra

P- 2

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €78,60mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

P- 3

(SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €94,27mEB133SC4 Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 4

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

 €0,56m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1
kg/m2

P- 5

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €96,96mFB121AAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 6

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €51,65m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 7

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €3,46mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 8
(TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €0,38m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 9
(CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €5,22mG21B1101 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 10

(CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €31,78uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 11

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €3,62mG21D0001 Demolición de caces de 25x40 cm con paredes de 10 cm de grosor, con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión

P- 12

(TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €3,40mG21D5PQB Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 13

(TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €106,03uG21R11A0 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)

P- 14

(CIENTO SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €44,54uG21R4090 Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soquesP- 15
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 16
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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 €9,61m3G2223Q21 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 17

(NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €7,43m3G2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 18

(SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €1,64m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 19
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €2,49m3G2261211 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 20

(DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €6,37m3G228L10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P- 21

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €0,56m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 22
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €4,05m3G2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 23
(CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €19,76m3G2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

P- 24

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €19,65m3G2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 25

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €-40,00m3G2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 26

(MENOS  CUARENTA EUROS)

 €0,00m3G2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 27

(CERO EUROS)

 €8,73m3G2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 28

(OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €0,00m3G2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 29

(CERO EUROS)

 €6,08m3G2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 30

(SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €76,50m3G2RA8TD0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 31

(SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)



Nuevo paso superior en la ´´Via Norte´´ sobre la ´´Rua de Circunvalaçao´´

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 3Fecha: 02/07/14

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €72,04m3G31512B1 Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

P- 32

(SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €80,46m3G3F51BG1 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

P- 33

(OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €1,12kgG3FB3200 Armadura per a sabates AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 34

(UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €22,35m2G3FD1000 Encofrat amb plafó metàl·lic per a sabatesP- 35
(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €10,92m2G3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 36

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €100,68m3G4515AH4 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 37

(CIEN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €107,75m3G4531AH3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 38

(CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €108,13m3G45C1FH3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 39

(CIENTO OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

 €99,68m3G45F1AH4 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 40

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €1,15kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 41

(UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €1,29kgG4B35201 Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 42

(UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €1,34kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 43

(UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,38kgG4BF3101 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 44

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €10,15m2G4D15S27 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció
circular <200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 45

(DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €25,79m2G4D31100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu rectaP- 46
(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €42,65m2G4D81301 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de biguesP- 47
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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 €28,20m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de
fusta de pi

P- 48

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €41,37m2G4DF4107 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m

P- 49

(CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €45,93m2G4DF4117 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,

P- 50

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €689,24mG4L112EA Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de llum de
càlcul, 30000000 i 50000000 cm4 d'inèrcia i 6000 i 7000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 51

(SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €14,63dm3G4ZB1401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locatP- 52
(CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €580,65uG6A14XSB Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
100x100x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

P- 53

(QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €20,03mG6A19403 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 54

(VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €19,55m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 N

P- 55

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €26,37m3G931201L Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PMP- 56
(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €25,32mG96511D9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 57

(VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €23,09m2G9E11204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 58

(VEINTITRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €57,01tG9H11251 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

P- 59

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €55,42tG9H11B51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 60

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €55,15tG9H1AG11 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 15/25(13/22) S MAM de mòdul
alt , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada

P- 61

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €3,90m2G9H31451 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb
betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 62

(TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
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 €0,69m2G9J12E60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2P- 63
(CERO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €0,62m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2P- 64
(CERO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €222,29mG9Z65520 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat
amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

P- 65

(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €7,13lG9ZZ1100 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualmentP- 66
(SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

 €92,28mGB20001 Colocación pretiles metalicos tipo PMC210D de acero S235JR, de 1 metro de altura con sujeción al
tablero mediante tornillos de metricas 16 y 22 cada 2,5 metros.

P- 67

(NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €34,04mGB2A1121 Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una
clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de severidad A
y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio
igual o superior a 22 m

P- 68

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €47,37mGB2A4161 Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA2/C según OC 28/2009, con un perfil
longitudinal de sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 2 m, para una
clase de contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4, índice de severidad A
y deflexión dinámica 1,1 m según UNE-EN 1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio
igual o superior a 22 m

P- 69

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €2,29mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

P- 70

(DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €6,52mGBA1U341 Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 71

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €8,69mGBA1U351 Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 72

(OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €84,59uGBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 73

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €62,64uGBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 74

(SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €28,23mGD56GC72FA36 Cuneta amb peça rectangular prefabricada de formigó de 40x25 cm, col·locada amb morter de ciment
sobre llit de formigó HNE-15/P/10. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

P- 75

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €13,98mGD571110 Cuneta profunda franquejada d'1,00 m d'amplària i menor a 0,40 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 76

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €14,29mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 77

(CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)
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 €23,77mGDG3U011 Prisma de canalització format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de
recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 78

(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €1,09m2GR721AK0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

P- 79

(UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €2,37mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 80

(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €6,62m2M21BU020 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressatP- 81
(SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €11,36uMBBY0001 Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb
mitjans manuals

P- 82

(ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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m37212615 Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible
de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb
mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i
acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50
mm de recorregut

P- 1  €330,23

Otros conceptos 330,23 €

u712A1521 Fonament per a grua de formigó armat, de 5x5 m de costat i 1,5 m de
fondària, amb excavació, formigó de neteja, formigó armat i piqueta de
connexió a terra

P- 2  €4.890,52

Otros conceptos 4.890,52 €

mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim,
amb la superfície superior acabada amb corindó

P- 3  €78,60

B4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim,
amb la superfície superior acabada amb corindó

 €36,75000

Otros conceptos 41,85 €

mEB133SC4 Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers,
de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 4  €94,27

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €15,84000
BB133SC4 Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i

travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb fixacions mecàniques
 €70,21000

Otros conceptos 8,22 €

m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

P- 5  €0,56

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

 €0,41000

Otros conceptos 0,15 €

mFB121AAE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 6  €96,96

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,34230

BB121AA0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

 €71,50000

Otros conceptos 25,12 €

m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

P- 7  €51,65

Otros conceptos 51,65 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins
a una fondària de 20 cm

P- 8  €3,46

Otros conceptos 3,46 €

m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió

P- 9  €0,38

Otros conceptos 0,38 €

mG21B1101 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 10  €5,22

Otros conceptos 5,22 €

uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 11  €31,78
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Otros conceptos 31,78 €

mG21D0001 Demolición de caces de 25x40 cm con paredes de 10 cm de grosor, con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

P- 12  €3,62

Otros conceptos 3,62 €

mG21D5PQB Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb
parets de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 13  €3,40

Otros conceptos 3,40 €

uG21R11A0 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 14  €106,03

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

 €6,75000

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

 €30,60000

Otros conceptos 68,68 €

uG21R4090 Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb
braç triturador de soques

P- 15  €44,54

Otros conceptos 44,54 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 16  €2,52

Otros conceptos 2,52 €

m3G2223Q21 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més
de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

P- 17  €9,61

Otros conceptos 9,61 €

m3G2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 18  €7,43

Otros conceptos 7,43 €

m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 19  €1,64

Otros conceptos 1,64 €

m3G2261211 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 20  €2,49

B0111000 Aigua  €0,06250
Otros conceptos 2,43 €

m3G228L10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 21  €6,37

Otros conceptos 6,37 €

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 22  €0,56

Otros conceptos 0,56 €
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m3G2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 23  €4,05

B03D6000 Terra tolerable  €4,05000
Otros conceptos 0,00 €

m3G2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 24  €19,76

Otros conceptos 19,76 €

m3G2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25  €19,65

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €19,65000

Otros conceptos 0,00 €

m3G2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 26  €-40,00

B2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €-40,00000

Otros conceptos 0,00 €

m3G2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 27  €0,00

B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró
no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Otros conceptos 0,00 €

m3G2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 28  €8,73

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €8,72900

Otros conceptos 0,00 €

m3G2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 29  €0,00

B2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Otros conceptos 0,00 €

m3G2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 30  €6,08
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B2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

 €6,08000

Otros conceptos 0,00 €

m3G2RA8TD0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 31  €76,50

B2RA8TD0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

 €76,50000

Otros conceptos 0,00 €

m3G31512B1 Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 32  €72,04

B065760C Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

 €67,09560

Otros conceptos 4,94 €

m3G3F51BG1 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 33  €80,46

B065E60C Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

 €68,59800

Otros conceptos 11,86 €

kgG3FB3200 Armadura per a sabates AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 34  €1,12

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Otros conceptos 1,11 €

m2G3FD1000 Encofrat amb plafó metàl·lic per a sabatesP- 35  €22,35

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,25987
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D81380 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos  €1,20054
B0DZA000 Desencofrant  €0,13150
B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100

cm
 €0,33000

Otros conceptos 18,91 €

m2G3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 36  €10,92

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

 €6,17715

Otros conceptos 4,74 €

m3G4515AH4 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 37  €100,68

B065EH0B Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €73,10340

Otros conceptos 27,58 €

m3G4531AH3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 38  €107,75
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B065EH0B Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €73,82010

Otros conceptos 33,93 €

m3G45C1FH3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 39  €108,13

B065E76B Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa+E

 €79,19280

Otros conceptos 28,94 €

m3G45F1AH4 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 40  €99,68

B065EH0B Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €73,10340

Otros conceptos 26,58 €

kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 41  €1,15

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00545
Otros conceptos 1,14 €

kgG4B35201 Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 42  €1,29

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00981
Otros conceptos 1,28 €

kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 43  €1,34

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Otros conceptos 1,33 €

kgG4BF3101 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 44  €1,38

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Otros conceptos 1,37 €

m2G4D15S27 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les
metàl·liques per a pilars de secció circular <200 cm de diàmetre, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

P- 45  €10,15

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,09416
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,22594
B0DF2Y38 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre

200 cm i fins a 10 m d'alçària, per a 50 usos
 €1,45200

B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
Otros conceptos 8,11 €

m2G4D31100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta

P- 46  €25,79

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,19800
B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50358
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,25423
B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,23200
B0DZA000 Desencofrant  €0,21040
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B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100
cm

 €0,33000

Otros conceptos 22,54 €

m2G4D81301 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per
a taulers de ponts de bigues

P- 47  €42,65

B0DA1350 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de
gruix

 €28,63300

Otros conceptos 14,02 €

m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

P- 48  €28,20

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,41580
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,68400
B0DZA000 Desencofrant  €0,10520

Otros conceptos 24,35 €

m2G4DF4107 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m

P- 49  €41,37

B0A31000 Clau acer  €0,05681
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,58766
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30126
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,74670
B0DZA000 Desencofrant  €0,21040

Otros conceptos 36,06 €

m2G4DF4117 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per
a deixar el formigó vist,

P- 50  €45,93

B0A31000 Clau acer  €0,05681
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,58766
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30126
B0DB1720 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos  €2,74670
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300

Otros conceptos 40,57 €

mG4L112EA Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en
doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 30000000 i 50000000 cm4
d'inèrcia i 6000 i 7000 cm2 de secció, col·locada amb grua

P- 51  €689,24

B4PA13FB Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en
doble T, de 20 a 30 m de llum , amb un moment d'inèrcia entre 30000000
i 50000000 cm4, i una secció entre 6000 i 7000 cm2

 €665,23000

Otros conceptos 24,01 €

dm3G4ZB1401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de
volum, col·locat

P- 52  €14,63

B4PZC400 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3  €14,43000
Otros conceptos 0,20 €

uG6A14XSB Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

P- 53  €580,65
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B6A14XSB Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

 €425,86000

Otros conceptos 154,79 €

mG6A19403 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs
expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 54  €20,03

B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €4,36000

B6AZ31E4 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària
2,35 m, amb platina

 €3,46460

B6AZA1G4 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de
diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina

 €2,66794

Otros conceptos 9,54 €

m3G91A1310 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

P- 55  €19,55

B0111000 Aigua  €0,06250
B0512301 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €6,17869

Otros conceptos 13,31 €

m3G931201L Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100% del PM

P- 56  €26,37

B0111000 Aigua  €0,06250
B0372000 Tot-u artificial  €22,68000

Otros conceptos 3,63 €

mG96511D9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 57  €25,32

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

 €3,99663

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

 €0,06401

B96511D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €6,42600

Otros conceptos 14,83 €

m2G9E11204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 58  €23,09

B0111000 Aigua  €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €0,32023

B9E11200 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt  €5,58960
Otros conceptos 17,17 €

tG9H11251 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

P- 59  €57,01
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B9H11251 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

 €53,50000

Otros conceptos 3,51 €

tG9H11B51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 60  €55,42

B9H11B51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític

 €51,91000

Otros conceptos 3,51 €

tG9H1AG11 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
15/25(13/22) S MAM de mòdul alt , amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

P- 61  €55,15

B9H1AG11 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 15/25(13/22) S
MAM de mòdul alt , amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític

 €51,64000

Otros conceptos 3,51 €

m2G9H31451 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 62  €3,90

B9H31451 Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM,
11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític

 €3,68115

Otros conceptos 0,22 €

m2G9J12E60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

P- 63  €0,69

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant >
2%

 €0,51600

Otros conceptos 0,17 €

m2G9J14J50 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2

P- 64  €0,62

B0552300 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de
curat tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1)

 €0,45100

Otros conceptos 0,17 €

mG9Z65520 Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format
amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

P- 65  €222,29

B0907000 Adhesiu de resines epoxi  €0,32320
B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €27,72000
B7J19VX2 Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim

de 50 mm per a junt de dilatació exterior
 €175,06000

Otros conceptos 19,19 €

lG9ZZ1100 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat
manualment

P- 66  €7,13

B0714000 Morter sintètic de resines epoxi  €7,00000
Otros conceptos 0,13 €

mGB20001 Colocación pretiles metalicos tipo PMC210D de acero S235JR, de 1 metro
de altura con sujeción al tablero mediante tornillos de metricas 16 y 22
cada 2,5 metros.

P- 67  €92,28

Sin descomposición 92,28 €
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mGB2A1121 Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W5,
índice de severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

P- 68  €34,04

Sin descomposición 34,04 €

mGB2A4161 Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA2/C
según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y
postes C-120 colocados hincados en el suelo cada 2 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W4,
índice de severidad A y deflexión dinámica 1,1 m según UNE-EN 1317-2,
colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o superior a 22 m

P- 69  €47,37

Sin descomposición 47,37 €

mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

P- 70  €2,29

BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització  €1,80000
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,22320

Otros conceptos 0,27 €

mGBA1U341 Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat

P- 71  €6,52

BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització  €5,40000
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,66960

Otros conceptos 0,45 €

mGBA1U351 Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el
premarcat

P- 72  €8,69

BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització  €7,20000
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,89280

Otros conceptos 0,60 €

uGBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 73  €84,59

BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €70,24000
Otros conceptos 14,35 €

uGBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 74  €62,64

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

 €48,29000

Otros conceptos 14,35 €

mGD56GC72FA36 Cuneta amb peça rectangular prefabricada de formigó de 40x25 cm,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10. Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

P- 75  €28,23

B0111000 Aigua  €0,00050
B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
HNE-15/P/10

 €2,43558

B0710150FA36 Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas
humides de maons de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM

 €0,68800

BDG15C72 Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba
a la cara superior

 €7,52000

Otros conceptos 17,59 €
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mGD571110 Cuneta profunda franquejada d'1,00 m d'amplària i menor a 0,40 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 76  €13,98

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

 €7,85330

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02398
B0A31000 Clau acer  €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28014
B0DZA000 Desencofrant  €0,05260

Otros conceptos 5,71 €

mGD5AU040 Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert
amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

P- 77  €14,29

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €4,57560
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de

140 a 190 g/m2
 €1,57899

BD5AU040 Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons
normes BS 4962/82, AS 2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de
PVC

 €6,60450

Otros conceptos 1,53 €

mGDG3U011 Prisma de canalització format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8
mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó
HM-20/P/20/I

P- 78  €23,77

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

 €10,02806

BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

 €6,72000

Otros conceptos 7,02 €

m2GR721AK0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

P- 79  €1,09

B0111000 Aigua  €0,00250
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,09930
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,36945
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,18270
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,18400
BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
 €0,14460

Otros conceptos 0,11 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats
amb forats al sostre

P- 80  €2,37

B1526EL6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar
en perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,63500

B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència
o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut

 €0,53550

Otros conceptos 1,20 €

m2M21BU020 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant fressatP- 81  €6,62

Otros conceptos 6,62 €
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uMBBY0001 Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de superfície
fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

P- 82  €11,36

Otros conceptos 11,36 €
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OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 DEMOLICIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
(P - 7)

315,90051,65 16.316,24

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 8)

28,0003,46 96,88

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 9)

110.295,5000,38 41.912,29

4 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 11)

8,00031,78 254,24

5 G21B1101 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

1.260,5205,22 6.579,91

6 G21D5PQB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm
d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(P - 13)

1.181,6803,40 4.017,71

7 G21D0001 m Demolición de caces de 25x40 cm con paredes de 10 cm de
grosor, con retroexcavadora con martillo rompedor y carga
sobre camión (P - 12)

435,2203,62 1.575,50

8 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 14)

8,000106,03 848,24

9 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 15)

8,00044,54 356,32

10 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica mitjançant
fressat (P - 81)

162,4006,62 1.075,09

TITOL 3TOTAL 01.01.01 73.032,42

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G6A19403 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars (P - 54)

1.075,94020,03 21.551,08

2 G6A14XSB u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix,
muntants de tub de 100x100x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 53)

4,000580,65 2.322,60

EUR



Nuevo paso superior en la ´´Via Norte´´ sobre la ´´Rua de Circunvalaçao´´

PRESUPUESTO Pág.:02/07/14 2Fecha:

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 80)

60,0002,37 142,20

4 712A1521 u Fonament per a grua de formigó armat, de 5x5 m de costat i
1,5 m de fondària, amb excavació, formigó de neteja, formigó
armat i piqueta de connexió a terra (P - 2)

2,0004.890,52 9.781,04

TITOL 3TOTAL 01.01.02 33.796,92

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

6.947,0100,56 3.890,33

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

2.983,5002,52 7.518,42

3 G2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 23) 2.743,4204,05 11.110,85

4 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 20)

3.701,7502,49 9.217,36

CAPÍTOLTOTAL 01.02 31.736,96

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA03

TITOL 3 CIMENTACIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 17)

1.096,8759,61 10.540,97

2 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 36)

431,25010,92 4.709,25

3 G3F51BG1 m3 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió (P - 33)

560,62580,46 45.107,89

4 G3FB3200 kg Armadura per a sabates AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

28.251,8771,12 31.642,10

5 G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a sabates (P - 35) 284,70022,35 6.363,05

6 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 21)

536,2456,37 3.415,88

TITOL 3TOTAL 01.03.01 101.779,14

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

EUR
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CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA03

TITOL 3 PILARES02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular <200 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m
(P - 45)

72,39210,15 734,78

2 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 41)

14.519,6911,15 16.697,64

3 G4515AH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 37)

28,953100,68 2.914,99

TITOL 3TOTAL 01.03.02 20.347,41

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUBESTRUCTURA04

TITOL 3 PILARES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de
lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular <200 cm
de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m
(P - 45)

392,12210,15 3.980,04

2 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 41)

38.214,9741,15 43.947,22

3 G4515AH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 37)

156,849100,68 15.791,56

TITOL 3TOTAL 01.04.01 63.718,82

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUBESTRUCTURA04

TITOL 3 DINTELES02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta (P - 46)

535,85025,79 13.819,57

2 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)

35.133,6561,29 45.322,42

3 G4531AH3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
38)

406,875107,75 43.840,78

TITOL 3TOTAL 01.04.02 102.982,77

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUBESTRUCTURA04

TITOL 3 ESTRIBOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m (P - 49)

461,50041,37 19.092,26

2 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 50)

435,50045,93 20.002,52

3 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 44)

196.521,6661,38 271.199,90

4 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 40)

435,50099,68 43.410,64

5 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en
rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del
dren envoltat en geotextil (P - 77)

67,00014,29 957,43

TITOL 3TOTAL 01.04.03 354.662,75

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA05

TITOL 3 VIGAS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4L112EA m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de
secció en doble T de 20 a 30 m de llum de càlcul, 30000000 i
50000000 cm4 d'inèrcia i 6000 i 7000 cm2 de secció,
col·locada amb grua (P - 51)

923,500689,24 636.513,14

2 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)

30.114,3191,29 38.847,47

TITOL 3TOTAL 01.05.01 675.360,61

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA05

TITOL 3 LOSA IN SITU02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm
de gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 47)

2.955,20042,65 126.039,28

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

96.944,2001,34 129.905,23

3 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
39)

570,261108,13 61.662,32

TITOL 3TOTAL 01.05.02 317.606,83

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA05

TITOL 3 LOSAS DE TRANSICIÓN03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 48)

13,44028,20 379,01

2 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

6.986,1231,34 9.361,40

3 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
39)

97,440108,13 10.536,19

TITOL 3TOTAL 01.05.03 20.276,60

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA05

TITOL 3 ELEMENTOS FUNCIONALES04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de
paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm
d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base
anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de
junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50
mm de recorregut (P - 1)

58,000330,23 19.153,34

2 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més
de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 52)

480,00014,63 7.022,40

TITOL 3TOTAL 01.05.04 26.175,74

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL PAVIMENTOS06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
N (P - 55)

2.741,63119,55 53.598,89

2 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 64)

9.138,7700,62 5.666,04

3 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 56)

2.284,69326,37 60.247,35

4 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 63)

11.816,9200,69 8.153,67

5 G9H1AG11 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada (P - 61)

2.851,29755,15 157.249,03

EUR
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6 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix (P - 62)

9.138,7703,90 35.641,20

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 5)

11.816,9200,56 6.617,48

8 G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi,
col·locat manualment (P - 66)

1.071,2607,13 7.638,08

9 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada (P - 60)

257,10255,42 14.248,59

10 G9H11251 t 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 (P - 59)

385,65457,01 21.986,13

11 G31512B1 m3 Formigó per a fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió (P - 32)

55,41072,04 3.991,74

12 G9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 58)

277,05023,09 6.397,08

13 G96511D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 57)

184,70025,32 4.676,60

14 G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb
perfil format amb material neoprè armat amb membrana
flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 65)

64,000222,29 14.226,56

CAPÍTOLTOTAL 01.06 400.338,44

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 DRENAJE OBRA DE PASO01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GDG3U011 m Prisma de canalització format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i
de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41
cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 78)

184,70023,77 4.390,32

TITOL 3TOTAL 01.07.01 4.390,32

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 DRENAJE N-1202

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 18)

121,6207,43 903,64

EUR
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2 GD56GC72FA36 m Cuneta amb peça rectangular prefabricada de formigó de
40x25 cm, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM (P - 75)

608,10028,23 17.166,66

TITOL 3TOTAL 01.07.02 18.070,30

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL INSTALACIONES07

TITOL 3 DRENAJE N-1403

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 18)

315,1307,43 2.341,42

2 GD571110 m Cuneta profunda franquejada d'1,00 m d'amplària i menor a
0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
76)

630,26013,98 8.811,03

TITOL 3TOTAL 01.07.03 11.152,45

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN08

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús
anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments
verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim amb mitjans manuals (P - 82)

8,00011,36 90,88

2 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 73)

2,00084,59 169,18

3 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 74)

2,00062,64 125,28

TITOL 3TOTAL 01.08.01 385,34

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN08

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat (P - 70)

3.259,8402,29 7.465,03

2 GBA1U341 m Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent-hi el premarcat (P - 71)

50,9206,52 332,00

EUR
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3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent-hi el premarcat (P - 72)

21,5908,69 187,62

TITOL 3TOTAL 01.08.02 7.984,65

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN08

TITOL 3 SEGURIDAD03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GB2A1121 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo
BMSNA4/C según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 4 m, para una clase de contención normal, con
nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice de
severidad A y deflexión dinámica 1,6 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 68)

1.260,52034,04 42.908,10

2 GB2A4161 m Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo
BMSNA2/C según OC 28/2009, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 2 m, para una clase de contención normal, con
nivel de contención N2, anchura de trabajo W4, índice de
severidad A y deflexión dinámica 1,1 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m (P - 69)

106,64047,37 5.051,54

3 GB20001 m Colocación pretiles metalicos tipo PMC210D de acero
S235JR, de 1 metro de altura con sujeción al tablero mediante
tornillos de metricas 16 y 22 cada 2,5 metros. (P - 67)

92,35092,28 8.522,06

4 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 6)

92,35096,96 8.954,26

TITOL 3TOTAL 01.08.03 65.435,96

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL ACABADOS09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 19) 1.166,3901,64 1.912,88

2 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica,
en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 79)

1.166,3901,09 1.271,37

3 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com
a màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P -
3)

36,66078,60 2.881,48

4 EB133SC4 m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants
i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 4)

73,32094,27 6.911,88

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.09 12.977,61

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 PA00000SA - Partida alçada a justificar per a la possible afecció de la xarxa
elèctrica en el tram afectat de la N14 per l'obra ´´Paso superior
Oporto´´ segons condicions a pactar amb la companyia
elèctrica (P - 0)

1,00015.000,00 15.000,00

2 PA00000SS - Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra
´´Paso superior Oporto´´ (P - 0)

1,00024.073,64 24.073,64

CAPÍTOLTOTAL 01.10 39.073,64

OBRA PRESSUPOST  PASO SUPERIOR OPORTO01

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals (P - 24)

560,00019,76 11.065,60

2 G2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

262,05019,65 5.149,28

3 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

40,8308,73 356,45

4 G2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 30)

46,1506,08 280,59

5 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 26)

5,860-40,00 -234,40

6 G2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 27)

7,6100,00 0,00

7 G2RA8TD0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

23,72076,50 1.814,58

8 G2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 29)

13,4200,00 0,00

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.11 18.432,10

EUR
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Nuevo paso superior en la ´´Via Norte´´ sobre la ´´Rua de Circunvalaçao´´

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:02/07/14 1Fecha:

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.01.01 Demoliciones 73.032,42
Titol 3 01.01.02 Trabajos previos 33.796,92

01.01 Demoliciones y trabajos previosCapítol 106.829,34

Titol 3 01.03.01 Cimentaciones 101.779,14
Titol 3 01.03.02 Pilares 20.347,41

01.03 InfraestructuraCapítol 122.126,55

Titol 3 01.04.01 Pilares 63.718,82
Titol 3 01.04.02 Dinteles 102.982,77
Titol 3 01.04.03 Estribos 354.662,75

01.04 SubestructuraCapítol 521.364,34

Titol 3 01.05.01 Vigas 675.360,61
Titol 3 01.05.02 Losa in situ 317.606,83
Titol 3 01.05.03 Losas de transición 20.276,60
Titol 3 01.05.04 Elementos funcionales 26.175,74

01.05 SuperestructuraCapítol 1.039.419,78

Titol 3 01.07.01 Drenaje obra de paso 4.390,32
Titol 3 01.07.02 Drenaje N-12 18.070,30
Titol 3 01.07.03 Drenaje N-14 11.152,45

01.07 InstalacionesCapítol 33.613,07

Titol 3 01.08.01 Señalización vertical 385,34
Titol 3 01.08.02 Señalización horizontal 7.984,65
Titol 3 01.08.03 Seguridad 65.435,96

01.08 SeñalizaciónCapítol 73.805,95

1.897.159,03

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Demoliciones y trabajos previos 106.829,34
Capítol 01.02 Movimiento de tierras 31.736,96
Capítol 01.03 Infraestructura 122.126,55
Capítol 01.04 Subestructura 521.364,34
Capítol 01.05 Superestructura 1.039.419,78
Capítol 01.06 Pavimentos 400.338,44
Capítol 01.07 Instalaciones 33.613,07
Capítol 01.08 Señalización 73.805,95
Capítol 01.09 Acabados 12.977,61
Capítol 01.10 Partidas alzadas 39.073,64
Capítol 01.11 Gestión de residuos 18.432,10

01 Pressupost  Paso superior OportoObra 2.399.717,78

2.399.717,78

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Paso superior Oporto 2.399.717,78
2.399.717,78

EUR



Nuevo paso superior en la ´´Via Norte´´ sobre la ´´Rua de Circunvalaçao´´

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

2.399.717,78PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

311.963,3113 % Gastos generales SOBRE 2.399.717,78....................................................................................................................................

6 % Beneficio industrial SOBRE 2.399.717,78....................................................................................................................................143.983,07

Subtotal 2.855.664,16

23 % IVA SOBRE 2.855.664,16....................................................................................................................................656.802,76

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 3.512.466,92€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS )
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