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Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Subcapítol 00  TRABAJOS PREVIOS

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

MEDICIÓN DIRECTA 23.120,000

2 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

MEDICIÓN DIRECTA 210,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 23,000

4 G214430 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 77,000

5 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 230,000

6 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítol 01  DESBROCE

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 40.913,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítol 02  DESMONTES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 8.224,000

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 40.040,000

Euro
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Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Subcapítol 03  TERRAPLENES

1 G111 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Condicion Técniques

MEDICIÓN DIRECTA 13.351,000

2 G2263312 m3 Terraplenat amb sól procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions de Plec de Prescripcions Tècniques, mesutrat sobre perfil teòric.

MEDICIÓN DIRECTA 29.688,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 03  FIRMES
Subcapítol 01  MATERIALES GRANULARES

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 7.264,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 03  FIRMES
Subcapítol 02  MEZCLAS BITUMINOSAS Y LIGANTES

1 G9H1D214 t Mezcla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, incloent betum.

MEDICIÓN DIRECTA 2.753,000

2 G9H17113 t Mezcla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, incloent betum.

MEDICIÓN DIRECTA 3.052,000

3 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1

MEDICIÓN DIRECTA 9,100

4 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

MEDICIÓN DIRECTA 9,100

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 04  DRENAJE
Subcapítol 01  D. LONGITUDINAL

1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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

Euro



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

MEDICIONES Fecha: 14/01/13 Pág.: 3

MEDICIÓN DIRECTA 2.648,000

2 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 46,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 04  DRENAJE
Subcapítol 02  D.TRANSVERSAL

1 G2242311 m2 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la própia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

2 GD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 GD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

4 GD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 GD75P5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

6 G222E263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 05  ESTRUCTURAS
Subcapítol 01  PASO SUPERIOR, TORRENT DE LA SERRALTA

1 G45C6BG3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

MEDICIÓN DIRECTA 62,000

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

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 70,000

3 G4BC3200 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 10.370,000

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

5 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

6 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

MEDICIÓN DIRECTA 56,000

7 G112 m Barrera de seguridad TETRA S16

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

8 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

MEDICIÓN DIRECTA 280,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 05  ESTRUCTURAS
Subcapítol 02  PASO SUPERIOR, BARRANC DE SALOMÓ

1 G45C6BG3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 133,000

3 G4BC3200 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 17.100,000

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

5 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 100,000

6 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

MEDICIÓN DIRECTA 56,000

7 G112 m Barrera de seguridad TETRA S16

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

8 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

MEDICIÓN DIRECTA 280,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Subcapítol 01  S. HORIZONTAL

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

MEDICIÓN DIRECTA 9.071,000

2 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 2.274,000

3 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 77,000

6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Subcapítol 02  S. VERTICAL

Euro
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1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

2 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 39,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GBB21921 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

5 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 62,000

6 GBBVU208 u pal d'alumini extrusionat de 140 mm diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcións Tècniques, per
a suport de senyals de transit, col·locat.

MEDICIÓN DIRECTA 62,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Subcapítol 03  BALIZAMIENTO

1 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 06  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Subcapítol 04  SISTEMAS DE PROTECCION Y DEFENSAS

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport

MEDICIÓN DIRECTA 448,000

2 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 200,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 07  INTERSECCIONES

1 G9652AE9 m Vorada 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència caractrística a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada.

MEDICIÓN DIRECTA 33,000

2 G96518E5 m Vorada 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència caractrística a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada.

MEDICIÓN DIRECTA 459,000

3 G97442AA m Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

MEDICIÓN DIRECTA 33,000

4 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

MEDICIÓN DIRECTA 187,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 08  MEDIDAS CORRECTORAS

1 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

MEDICIÓN DIRECTA 24.474,000

2 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

MEDICIÓN DIRECTA 978,000

Obra 01 PRESUPUESTO TV-2021
Capítol 09  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 X00001 u Partida alzada para el cobro del concepto de Seguridad y salud. el desglose y partidas se puede consultar en el
anejo nº18 de la memopria del presente proyecto.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 X00002 u Partida alzada para el plan de control de calidad

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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3 X00003 u Partida alzada para reposición de camiinos

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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G111P-1 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions

del Plec de Condicion Técniques

0,76 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

G112P-2 m Barrera de seguridad TETRA S16 200,00 €

(DOSCIENTOS EUROS)

G2111131P-3 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,69 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G214430P-4 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

43,86 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

G219Q200P-5 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,39 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

G21B1101P-6 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

4,77 €

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

G21B4001P-7 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,65 €

(TREINTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

G21D1331P-8 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó

vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,21 €

(DOCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

G2214101P-9 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

5,29 €

(CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

G2216101P-10 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,12 €

(DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS)

G222E263P-11 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit,

amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

15,78 €

(QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

G2242311P-12 m2 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la própia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

4,97 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
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G2263312P-13 m3 Terraplenat amb sól procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions de Plec de Prescripcions

Tècniques, mesutrat sobre perfil teòric.

1,61 €

(UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

G22D1011P-14 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,95 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

G45C6BG3P-15 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

115,09 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

G45F18H4P-16 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,96 €

(CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

G4BC3200P-17 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €

(UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

G4DC2D02P-18 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb

tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

35,89 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G4DEG010P-19 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,88 €

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

G4DF2115P-20 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur

d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

31,47 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

G7119785P-21 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2

d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

16,79 €

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G931201JP-22 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 29,37 €

(VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

G96518E5P-23 m Vorada 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència caractrística a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada.

19,85 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
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G9652AE9P-24 m Vorada 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,

inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència caractrística a la compressió

i totes les feines adients, totalment col·locada.

29,15 €

(VEINTINUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

G97442AAP-25 m Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,

col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17,29 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

G9E1310GP-26 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc

de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de

ciment pòrtland

30,25 €

(TREINTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

G9H17113P-27 t Mezcla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, incloent

betum.

57,64 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G9H1D214P-28 t Mezcla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, incloent

betum.

53,03 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS)

G9J12N00P-29 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 532,64 €

(QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G9J13R00P-30 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 398,62 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

GB2A1001P-31 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

23,37 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

GB2Z1000P-32 u Extrem ancorat de barrera flexible 411,33 €

(CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

GB2Z400AP-33 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda 11,77 €

(ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

GBA13110P-34 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,44 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GBA15110P-35 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,63 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)
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GBA1G110P-36 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,81 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

GBA21211P-37 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,98 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

GBA22411P-38 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,66 €

(DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

GBA31110P-39 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

8,24 €

(OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

GBB11121P-40 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

86,95 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

GBB11261P-41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

112,90 €

(CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

GBB11361P-42 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

165,13 €

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

GBB21921P-43 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x95 cm, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

177,74 €

(CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GBBVU208P-44 u pal d'alumini extrusionat de 140 mm diàmetre, segons designació MG del Plec de

Prescripcións Tècniques, per a suport de senyals de transit, col·locat.

137,56 €

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

GBBZA003P-45 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

122,86 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

GBC1U120P-46 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport

rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,

totalment col·locada

222,51 €

(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
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GD571110P-47 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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

14,66 €

(CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

GD5G2350P-48 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera

de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

60,40 €

(SESENTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

GD757515P-49 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

43,04 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

GD75D575P-50 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

79,95 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

GD75M5K5P-51 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

171,64 €

(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

GD75P5K5P-52 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

220,06 €

(DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

GR3P1C16P-53 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,09 €

(TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

GR721AK0P-54 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

1,11 €

(UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)
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X00001P-55 u Partida alzada para el cobro del concepto de Seguridad y salud. el desglose y partidas se

puede consultar en el anejo nº18 de la memopria del presente proyecto.

55.115,57 €

(CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS)

X00002P-56 u Partida alzada para el plan de control de calidad 22.000,00 €

(VEINTIDOS MIL EUROS)

X00003P-57 u Partida alzada para reposición de camiinos 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

Barcelona, Enero de 2013

Jaime Cabayol Lopera

Autor del proyecto
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P-1 G111 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions

del Plec de Condicion Técniques

0,76 €

Sin descomposición 0,76000 €

P-2 G112 m Barrera de seguridad TETRA S16 200,00 €

Sin descomposición 200,00000 €

P-3 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

19,69 €

Otros conceptos 19,69000 €

P-4 G214430 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

43,86 €

Otros conceptos 43,86000 €

P-5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,39 €

Otros conceptos 0,39000 €

P-6 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

4,77 €

Otros conceptos 4,77000 €

P-7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,65 €

Otros conceptos 30,65000 €

P-8 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó

vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,21 €

Otros conceptos 12,21000 €

P-9 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

5,29 €

Otros conceptos 5,29000 €

P-10 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,12 €

Otros conceptos 2,12000 €

P-11 G222E263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit,

amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat

15,78 €

Otros conceptos 15,78000 €

P-12 G2242311 m2 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la própia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

4,97 €

Otros conceptos 4,97000 €

P-13 G2263312 m3 Terraplenat amb sól procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions de Plec de Prescripcions

Tècniques, mesutrat sobre perfil teòric.

1,61 €



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 14/01/13 Pág.: 2

Otros conceptos 1,61000 €

P-14 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,95 €

Otros conceptos 0,95000 €

P-15 G45C6BG3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

115,09 €

B065LH0C m3 Formigó HA-35/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 85,18020 €

Otros conceptos 29,90980 €

P-16 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,96 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 72,56280 €

Otros conceptos 30,39720 €

P-17 G4BC3200 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €

Otros conceptos 1,27704 €

P-18 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb

tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

35,89 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15060 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,87100 €

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

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Otros conceptos 31,60444 €

P-19 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,88 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,50000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06600 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,53988 €

Otros conceptos 3,77412 €

P-20 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur

d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

31,47 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05681 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,53240 €

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

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,04108 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,25100 €

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

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

Otros conceptos 28,35081 €

P-21 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2

d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra

de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

16,79 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de 7,40300 €

Otros conceptos 9,08100 €

P-22 G931201J m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 29,37 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 24,57600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Otros conceptos 4,73850 €

P-23 G96518E5 m Vorada 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa

excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència caractrística a la compressió i totes

les feines adients, totalment col·locada.

19,85 €

B96518E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 3,42300 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,18375 €

Otros conceptos 13,16070 €

P-24 G9652AE9 m Vorada 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,

inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència caractrística a la compressió

i totes les feines adients, totalment col·locada.

29,15 €

B9652AE0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de c 8,61000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,16510 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,02144 €

Otros conceptos 14,35346 €

P-25 G97442AA m Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,

col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17,29 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 6,40000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,32032 €

Otros conceptos 10,56968 €

P-26 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc

de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de

ciment pòrtland

30,25 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32783 €

B0111000 m3 Aigua 0,00111 €

Otros conceptos 22,88306 €

P-27 G9H17113 t Mezcla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, incloent

betum.

57,64 €

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat gr 51,67000 €

Otros conceptos 5,97000 €

P-28 G9H1D214 t Mezcla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, incloent

betum.

53,03 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari 47,28000 €

Otros conceptos 5,75000 €

P-29 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 532,64 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 450,00000 €

Otros conceptos 82,64000 €

P-30 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 398,62 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 310,00000 €

Otros conceptos 88,62000 €

P-31 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

23,37 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 17,38000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,36750 €

Otros conceptos 4,62250 €

P-32 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible 411,33 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 139,04000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,28600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28600 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 7,35000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,16100 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 16,41000 €

Otros conceptos 247,79700 €

P-33 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda 11,77 €

BBMZC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares 5,65000 €

Otros conceptos 6,12000 €

P-34 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,44 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02677 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,10347 €

Otros conceptos 0,30976 €
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P-35 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,63 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,06522 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,25363 €

Otros conceptos 0,31115 €

P-36 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,81 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09614 €

Otros conceptos 0,32486 €

P-37 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,98 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,25372 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,03163 €

Otros conceptos 0,69465 €

P-38 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,66 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37700 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,55522 €

Otros conceptos 0,72778 €

P-39 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

8,24 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,94212 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

Otros conceptos 3,40944 €

P-40 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

86,95 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 69,46000 €

Otros conceptos 17,49000 €

P-41 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

112,90 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 94,17000 €

Otros conceptos 18,73000 €

P-42 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

165,13 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 143,92000 €

Otros conceptos 21,21000 €

P-43 GBB21921 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x95 cm, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

177,74 €
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BBM1BGE2 u Placa d'orientació o situació, de 55x95 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 155,93000 €

Otros conceptos 21,81000 €

P-44 GBBVU208 u pal d'alumini extrusionat de 140 mm diàmetre, segons designació MG del Plec de

Prescripcións Tècniques, per a suport de senyals de transit, col·locat.

137,56 €

Sin descomposición 137,56000 €

P-45 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

122,86 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 67,26000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 37,41000 €

Otros conceptos 18,19000 €

P-46 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport

rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,

totalment col·locada

222,51 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,03840 €

BBC1N680 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclos 94,15000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 82,09600 €

Otros conceptos 37,22560 €

P-47 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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

14,66 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05020 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,29348 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02376 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,39280 €

Otros conceptos 5,84226 €

P-48 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera

de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

60,40 €

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de 100x70 cm i 40 cm d'alçària m 43,24100 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,82909 €

Otros conceptos 12,32991 €

P-49 GD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

43,04 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7,62300 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,73497 €
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Otros conceptos 26,68203 €

P-50 GD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

79,95 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,22801 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 21,93450 €

Otros conceptos 35,78749 €

P-51 GD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

171,64 €

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 55,55550 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 50,35034 €

Otros conceptos 65,73416 €

P-52 GD75P5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,

solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

220,06 €

BD75P000 m Tub de formigó de diàmetre 120 cm 84,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 59,36938 €

Otros conceptos 76,69062 €

P-53 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,09 €

Otros conceptos 3,09000 €

P-54 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

1,11 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,14100 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,17000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,18000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36225 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 m3 Aigua 0,00222 €

Otros conceptos 0,15523 €
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Barcelona, Enero de 2013

Jaime Cabayol Lopera

Autor del proyecto

P-55 X00001 u Partida alzada para el cobro del concepto de Seguridad y salud. el desglose y partidas se

puede consultar en el anejo nº18 de la memopria del presente proyecto.

55.115,57 €

Sin descomposición 55.115,57000 €

P-56 X00002 u Partida alzada para el plan de control de calidad 22.000,00 €

Sin descomposición 22.000,00000 €

P-57 X00003 u Partida alzada para reposición de camiinos 3.000,00 €

Sin descomposición 3.000,00000 €
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Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 01 Trabajos previos

Subcapítol 00 Trabajos previos

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

sobre camió (P - 5)

0,39 23.120,000 9.016,80

2 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 - 6)

4,77 210,000 1.001,70

3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 7)

30,65 23,000 704,95

4 G214430 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

43,86 77,000 3.377,22

5 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de

volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i

manual de runes sobre camió (P - 3)

19,69 230,000 4.528,70

6 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90

cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb

mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

12,21 24,000 293,04

TOTAL Subcapítol 01.01.00 18.922,41

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 02 Movimiento de tierras

Subcapítol 01 Desbroce

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

0,95 40.913,000 38.867,35

TOTAL Subcapítol 01.02.01 38.867,35

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 02 Movimiento de tierras

Subcapítol 02 Desmontes

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

2,12 8.224,000 17.434,88

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

5,29 40.040,000 211.811,60

TOTAL Subcapítol 01.02.02 229.246,48

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 02 Movimiento de tierras

Subcapítol 03 Terraplenes

1 G111 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i

compactació segons condicions del Plec de Condicion Técniques (P -

1)

0,76 13.351,000 10.146,76

euros
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2 G2263312 m3 Terraplenat amb sól procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,

garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions de Plec de Prescripcions Tècniques, mesutrat sobre

perfil teòric. (P - 13)

1,61 29.688,000 47.797,68

TOTAL Subcapítol 01.02.03 57.944,44

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 03 Firmes

Subcapítol 01 Materiales Granulares

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat

sobre perfil teòric (P - 22)

29,37 7.264,000 213.343,68

TOTAL Subcapítol 01.03.01 213.343,68

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 03 Firmes

Subcapítol 02 Mezclas bituminosas y ligantes

1 G9H1D214 t Mezcla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i

compactada, incloent betum. (P - 28)

53,03 2.753,000 145.991,59

2 G9H17113 t Mezcla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa

i compactada, incloent betum. (P - 27)

57,64 3.052,000 175.917,28

3 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 30) 398,62 9,100 3.627,44

4 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P - 29) 532,64 9,100 4.847,02

TOTAL Subcapítol 01.03.02 330.383,33

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 04 Drenaje

Subcapítol 01 D. Longitudinal

1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 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 - 47)

14,66 2.648,000 38.819,68

2 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària

interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 48)

60,40 46,000 2.778,40

TOTAL Subcapítol 01.04.01 41.598,08

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 04 Drenaje

Subcapítol 02 D.Transversal

1 G2242311 m2 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material

procedent de la própia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 12)

4,97 80,000 397,60

euros



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

PRESUPUESTO Fecha: 14/01/13 Pág.: 3

2 GD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb

morter de ciment 1:4, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i

argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 49)

43,04 10,000 430,40

3 GD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb

morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i

argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 50)

79,95 35,000 2.798,25

4 GD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb

morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i

argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 51)

171,64 10,000 1.716,40

5 GD75P5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=120 cm, rejuntat interiorment amb

morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i

argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 52)

220,06 12,000 2.640,72

6 G222E263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,

en terreny de trànsit, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega

mecànica del material excavat (P - 11)

15,78 30,000 473,40

TOTAL Subcapítol 01.04.02 8.456,77

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 05 Estructuras

Subcapítol 01 Paso superior, Torrent de la Serralta

1 G45C6BG3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 15)

115,09 62,000 7.135,58

2 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)

102,96 70,000 7.207,20

3 G4BC3200 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

(P - 17)

1,29 10.370,000 13.377,30

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de

com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

(P - 18)

35,89 100,000 3.589,00

5 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals

metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m,

per a deixar el formigó vist, (P - 20)

31,47 100,000 3.147,00

6 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE

104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM

(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,

adherida en calent, prèvia imprimació (P - 21)

16,79 56,000 940,24

7 G112 m Barrera de seguridad TETRA S16 (P - 2) 200,00 18,000 3.600,00

8 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la

preparació de la base (P - 19)

10,88 280,000 3.046,40

TOTAL Subcapítol 01.05.01 42.042,72

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 05 Estructuras

Subcapítol 02 Paso superior, Barranc de Salomó

1 G45C6BG3 m3 Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 15)

115,09 80,000 9.207,20

2 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)

102,96 133,000 13.693,68

3 G4BC3200 kg Armadura per estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 17.100,000 22.059,00

euros
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(P - 17)

4 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de

com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

(P - 18)

35,89 100,000 3.589,00

5 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals

metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m,

per a deixar el formigó vist, (P - 20)

31,47 100,000 3.147,00

6 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE

104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM

(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,

adherida en calent, prèvia imprimació (P - 21)

16,79 56,000 940,24

7 G112 m Barrera de seguridad TETRA S16 (P - 2) 200,00 18,000 3.600,00

8 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la

preparació de la base (P - 19)

10,88 280,000 3.046,40

TOTAL Subcapítol 01.05.02 59.282,52

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 06 Señalización, balizamiento y defensas

Subcapítol 01 S. Horizontal

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

36)

0,81 9.071,000 7.347,51

2 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 34)

0,44 2.274,000 1.000,56

3 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 35)

0,63 300,000 189,00

4 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament

manual (P - 38)

2,66 4,000 10,64

5 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm

0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

d'accionament manual (P - 37)

1,98 77,000 152,46

6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 39)

8,24 16,000 131,84

TOTAL Subcapítol 01.06.01 8.832,01

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 06 Señalización, balizamiento y defensas

Subcapítol 02 S. Vertical

1 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 - 40)

86,95 12,000 1.043,40

2 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 41)

112,90 39,000 4.403,10

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 42)

165,13 1,000 165,13

4 GBB21921 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de

55x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 43)

177,74 5,000 888,70

5 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre

122,86 62,000 7.617,32

euros
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(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -

45)

6 GBBVU208 u pal d'alumini extrusionat de 140 mm diàmetre, segons designació MG

del Plec de Prescripcións Tècniques, per a suport de senyals de

transit, col·locat. (P - 44)

137,56 62,000 8.528,72

TOTAL Subcapítol 01.06.02 22.646,37

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 06 Señalización, balizamiento y defensas

Subcapítol 03 Balizamiento

1 GBC1U120 u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant

HI nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3

mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P

- 46)

222,51 3,000 667,53

TOTAL Subcapítol 01.06.03 667,53

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 06 Señalización, balizamiento y defensas

Subcapítol 04 Sistemas de proteccion y defensas

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona

amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat

sobre suport (P - 31)

23,37 448,000 10.469,76

2 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible (P - 32) 411,33 12,000 4.935,96

3 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la

banda (P - 33)

11,77 200,000 2.354,00

TOTAL Subcapítol 01.06.04 17.759,72

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 07 Intersecciones

1 G9652AE9 m Vorada 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de

formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15

N/mm2 de resistència caractrística a la compressió i totes les feines

adients, totalment col·locada. (P - 24)

29,15 33,000 961,95

2 G96518E5 m Vorada 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó

rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de

resistència caractrística a la compressió i totes les feines adients,

totalment col·locada. (P - 23)

19,85 459,000 9.111,15

3 G97442AA m Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color

blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat

a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 25)

17,29 33,000 570,57

4 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 26)

30,25 187,000 5.656,75

TOTAL Capítol 01.07 16.300,42

euros



Proyecto de acondicionamiento de la TV-2021 en Vespella de Gaià

PRESUPUESTO Fecha: 14/01/13 Pág.: 6

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 08 Medidas correctoras

1 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 - 54)

1,11 24.474,000 27.166,14

2 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 53)

3,09 978,000 3.022,02

TOTAL Capítol 01.08 30.188,16

Obra 01 Presupuesto TV-2021

Capítol 09 Partidas alzadas a justificar

1 X00001 u Partida alzada para el cobro del concepto de Seguridad y salud. el

desglose y partidas se puede consultar en el anejo nº18 de la

memopria del presente proyecto. (P - 55)

55.115,57 1,000 55.115,57

2 X00002 u Partida alzada para el plan de control de calidad (P - 56) 22.000,00 1,000 22.000,00

3 X00003 u Partida alzada para reposición de camiinos (P - 57) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.09 80.115,57

euros
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NIVEL 3: Subcapítol Importe

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

Subcapítol 01.01.00  Trabajos previos 18.922,41

Capítol 01.01  Trabajos previos 18.922,41

Subcapítol 01.02.01  Desbroce 38.867,35

Subcapítol 01.02.02  Desmontes 229.246,48

Subcapítol 01.02.03  Terraplenes 57.944,44

Capítol 01.02  Movimiento de tierras 326.058,27

Subcapítol 01.03.01  Materiales Granulares 213.343,68

Subcapítol 01.03.02  Mezclas bituminosas y ligantes 330.383,33

Capítol 01.03  Firmes 543.727,01

Subcapítol 01.04.01  D. Longitudinal 41.598,08

Subcapítol 01.04.02  D.Transversal 8.456,77

Capítol 01.04  Drenaje 50.054,85

Subcapítol 01.05.01  Paso superior, Torrent de la Serralta 42.042,72

Subcapítol 01.05.02  Paso superior, Barranc de Salomó 59.282,52

Capítol 01.05  Estructuras 101.325,24

Subcapítol 01.06.01  S. Horizontal 8.832,01

Subcapítol 01.06.02  S. Vertical 22.646,37

Subcapítol 01.06.03  Balizamiento 667,53

Subcapítol 01.06.04  Sistemas de proteccion y defensas 17.759,72

Capítol 01.06  Señalización, balizamiento y defensas 49.905,63

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

1.089.993,41

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

Capítol 01.01  Trabajos previos 18.922,41

Capítol 01.02  Movimiento de tierras 326.058,27

Capítol 01.03  Firmes 543.727,01

Capítol 01.04  Drenaje 50.054,85

Capítol 01.05  Estructuras 101.325,24

Capítol 01.06  Señalización, balizamiento y defensas 49.905,63

Capítol 01.07  Intersecciones 16.300,42

Capítol 01.08  Medidas correctoras 30.188,16

Capítol 01.09  Partidas alzadas a justificar 80.115,57

Obra 01 Presupuesto TV-2021 1.216.597,56

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

1.216.597,56

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto TV-2021 1.216.597,56

1.216.597,56

euros



Proyecto de acondicionamiento  de la TV-2021 en Vespella de Gaià  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.216.597,56 

Gastos generales (sobre PEM)       (13 %) 158.157,68 

Beneficio industrial  (sobre PEM)  (6%) 72.995,85 

Total sin IVA 1.447.751,09 

IVA (21%) 304.027,73 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

 

1.751.778,82 

  

 

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

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 

EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

 

Barcelona, Enero de 2013 

 

Jaime Cabayol Lopera 

Autor del proyecto 


