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VÍA INTERPOLAR - SYSOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

1 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

2 H1411117

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503653 H141511E

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

6 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8 H142BB00

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4589 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

10 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14011 H1445003
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AMIDAMENT DIRECTE 65,000

u Semimàscara  de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14912 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13613 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 1208314 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-115 H144N030

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

16 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

17 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

18 H145B002

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

19 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42020 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

21 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

22 H145K4B9

AMIDAMENT DIRECTE 45,000
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u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

23 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

24 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

25 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

26 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable27 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

28 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

29 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

30 H147D501

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

31 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

32 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Faixa  de protecció dorslumbar33 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

34 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

35 H1481343

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

36 H1481442

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

37 H1481542

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

38 H1481654

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

39 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

40 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

41 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

42 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 60,000
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u Samarreta de treball,  de cotó43 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant44 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47145 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors46 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

47 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

48 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Davantal per a soldador,  de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34849 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

50 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

51 H1489890

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

52 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

VÍA INTERPOLAR - SYSOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1511015
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AMIDAMENT DIRECTE 700,000

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

2 H1511017

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs3 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 850,000

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

4 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 2.100,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

5 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

6 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

8 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

VÍA INTERPOLAR - SYSOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'BRACAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1521A

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

3 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

6 HQU1H23A

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

7 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Armari metàl·lic individual  de doble compartiment interior,  de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Banc  de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

10 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Taula  de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs11 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

12 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2AF02
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars,  de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs14 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs15 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Recipient per a recollida d'escombraries,  de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs16 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs17 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

VÍA INTERPOLAR - SYSOBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius1 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 450,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

5,97 65,000 0,211 388,05

H1411117 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

31,23 65,000 1,092 2.029,95

H141511E u Casc de seguretat dielèctric
per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365

14,38 65,000 0,503 934,70

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 60,000 0,194 359,40

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall
oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 55,000 0,155 278,85

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

8,15 40,000 0,186 326,00

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir
contra la projecció de
partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès
dielèctric

7,25 40,000 0,167 290,00

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir
contra la projecció de
partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

9,77 40,000 0,218 390,80

H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,23 200,000 0,029 46,00

H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

18,94 65,000 0,6610 1.231,10

H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,63 65,000 0,0611 105,95
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Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud
Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H1446004 u Semimàscara de protecció
filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

13,37 40,000 0,2912 534,80

H1447005 u Màscara de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

12,25 60,000 0,4013 735,00

H144D205 u Filtre contra partícules,
identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN
143 i UNE-EN 12083

0,98 25,000 0,0114 24,50

H144N030 u Equip de protecció respiratòria
no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 30,000 8,1515 15.145,20

H1455710 u Parella de guants d'alta
resistència al tall i a
l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i
subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,39 150,000 0,1916 358,50

H1459630 u Parella de guants per a
soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge
folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

6,69 110,000 0,4017 735,90

H145B002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 100,000 0,3118 578,00

H145C002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

6,05 100,000 0,3319 605,00

H145E003 u Parella de guants contra agents
químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

2,90 95,000 0,1520 275,50

H145K153 u Parella de guants de material
aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500
V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 45,000 0,5121 954,00

H145K4B9 u Parella de guants de material
aïllant per a treballs
elèctrics, classe 2, logotip
color groc, tensió màxima 17000
V, homologats segons UNE-EN 420

56,79 45,000 1,3822 2.555,55

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H1463253 u Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 60,000 1,9623 3.638,40

H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,47 45,000 0,5724 1.056,15

H1465376 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera
encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11 45,000 0,6625 1.219,95

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus
de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,41 55,000 0,0726 132,55

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

14,05 55,000 0,4227 772,75

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,59 30,000 0,8828 1.637,70

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

578,60 30,000 9,3429 17.358,00

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

269,60 30,000 4,3530 8.088,00

H147K602 u Sistema de subjecció en posició
de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE
EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

31,42 20,000 0,3431 628,40

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip
de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

22,29 20,000 0,2432 445,80

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 23,26 30,000 0,3833 697,80

H1481242 u Granota de treball per a
construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons
UNE-EN 340

19,74 25,000 0,2734 493,50

H1481343 u Granota de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

64,37 25,000 0,8735 1.609,25

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H1481442 u Granota de treball per a
muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons
UNE-EN 340

18,02 25,000 0,2436 450,50

H1481542 u Granota de treball per a
guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

18,02 25,000 0,2437 450,50

H1481654 u Granota de treball per a
soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques
interiors dotades de
cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 25,000 0,2338 423,75

H1482222 u Camisa de treball per a
construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,31 40,000 0,1439 252,40

H1482320 u Camisa de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,31 35,000 0,1240 220,85

H1482422 u Camisa de treball per a
muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques
interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,31 40,000 0,1441 252,40

H1483344 u Pantalons de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,75 60,000 0,4142 765,00

H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó 2,23 60,000 0,0743 133,80

H1485140 u Armilla de treball, de
polièster embuatada amb
material aïllant

13,28 60,000 0,4344 796,80

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

18,17 60,000 0,5945 1.090,20

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de
polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques
exteriors

30,10 60,000 0,9746 1.806,00

Euro



Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud
Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H1487350 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

4,43 60,000 0,1447 265,80

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN
340

5,54 60,000 0,1848 332,40

H1488580 u Davantal per a soldador, de
serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,01 30,000 0,2449 450,30

H1489790 u Jaqueta de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

15,30 60,000 0,4950 918,00

H1489890 u Jaqueta de treball per a
muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

13,11 60,000 0,4251 786,60

H148B580 u Parell de maniguets amb
protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb
serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

16,16 40,000 0,3552 646,40

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de
seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics,
i amb el desmuntatge inclòs

11,80 700,000 4,4553 8.260,00

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de
seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics,
en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs

16,08 900,000 7,7954 14.472,00

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,84 850,000 2,6755 4.964,00

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

2,38 2.100,000 2,6956 4.998,00

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

23,34 75,000 0,9457 1.750,50

Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H16F3000 h Presencia al lloc de treball de
recursos preventius

25,42 450,000 6,1658 11.439,00

HBBAB115 u Senyal de obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

34,46 25,000 0,4659 861,50

HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,30 18,000 0,2760 509,40

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg
de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

44,32 35,000 0,8361 1.551,20

HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de
sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

125,90 40,000 2,7162 5.036,00

HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat
de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

246,01 30,000 3,9763 7.380,30

HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de
material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment
inclòs

143,07 35,000 2,7064 5.007,45

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de
vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

101,19 45,000 2,4565 4.553,55

HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat
de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i
protecció diferencial

171,59 55,000 5,0866 9.437,45

HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de
menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

110,39 58,000 3,4567 6.402,62

HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat
de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament
de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64 60,000 5,1968 9.638,40

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de
doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

58,55 56,000 1,7669 3.278,80

HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat
per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

15,01 60,000 0,4870 900,60

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de
llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

22,47 50,000 0,6071 1.123,50

Euro
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HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat
per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

19,04 30,000 0,3172 571,20

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

30,13 30,000 0,4973 903,90

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

115,98 20,000 1,2574 2.319,60

HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar
menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

55,48 15,000 0,4575 832,20

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

91,95 16,000 0,7976 1.471,20

HQU2GF01 u Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,97 25,000 0,7477 1.374,25

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

1,97 30,000 0,0378 59,10

TOTAL: 100,00185.798,42

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €31,23uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

P- 2

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €14,38uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 3
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 5

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 6

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €7,25uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 7

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €9,77uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 8

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 9
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,63uH1445003 Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 11
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €13,37uH1446004 Semimàscara  de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 12
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €12,25uH1447005 Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 13
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €0,98uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 14

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €504,84uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

P- 15

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 16

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 17

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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 €5,78uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 18

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 19

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

P- 20

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 21

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €56,79uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 22

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 23

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 24

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €27,11uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 25

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 26

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 27
(CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 28

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 29

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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 €269,60uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

P- 30

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

P- 31

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €22,29uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 32

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €23,26uH147N000 Faixa  de protecció dorslumbarP- 33
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 34

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 35

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 36

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €18,02uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 37

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 38

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 39

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 40

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

P- 41

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 42

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €2,23uH1484110 Samarreta de treball,  de cotóP- 43
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €13,28uH1485140 Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllantP- 44
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 45

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 46
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 47

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 48

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 49

(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 50

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €13,11uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 51

(TRETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €16,16uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 52

(SETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €11,80m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 53

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €16,08m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 54

(SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €5,84mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,38mH152U000 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- 56

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €23,34uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 57

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,42hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 58
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €34,46uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 59

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €28,30uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 60

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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 €44,32uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 61

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 62

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 63

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

 €143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 64

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

 €101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 65

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 66

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 67

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 68

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €58,55uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 69

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €15,01uHQU25201 Banc  de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 70
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

 €22,47uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 71

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €19,04uHQU27502 Taula  de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 72
(DINOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €30,13uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 73

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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 €115,98uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €55,48uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars,  de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €91,95uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €54,97uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 77

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €1,97uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

En Barcelona,

18 de mayo 2012

Ingeniera autora del proyecto

Pilar Millán Pastor
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,97

Altres conceptes 5,97 €

uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3

P- 2  €31,23

Altres conceptes 31,23 €

uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365

P- 3  €14,38

Altres conceptes 14,38 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4  €5,99

Altres conceptes 5,99 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 5  €5,07

Altres conceptes 5,07 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 6  €8,15

Altres conceptes 8,15 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

P- 7  €7,25

Altres conceptes 7,25 €

uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc
amb arnès dielèctric

P- 8  €9,77

Altres conceptes 9,77 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 9  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 10  €18,94

Altres conceptes 18,94 €

uH1445003 Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 11  €1,63

Altres conceptes 1,63 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 12  €13,37

Altres conceptes 13,37 €

uH1447005 Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 13  €12,25

Altres conceptes 12,25 €
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uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 14  €0,98

Altres conceptes 0,98 €

uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1

P- 15  €504,84

Altres conceptes 504,84 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 16  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 17  €6,69

Altres conceptes 6,69 €

uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 18  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 19  €6,05

Altres conceptes 6,05 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

P- 20  €2,90

Altres conceptes 2,90 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 21  €21,20

Altres conceptes 21,20 €

uH145K4B9 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 22  €56,79

Altres conceptes 56,79 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 23  €60,64

Altres conceptes 60,64 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 24  €23,47

Altres conceptes 23,47 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 25  €27,11
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Altres conceptes 27,11 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 26  €2,41

Altres conceptes 2,41 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 27  €14,05

Altres conceptes 14,05 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 28  €54,59

Altres conceptes 54,59 €

uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 29  €578,60

Altres conceptes 578,60 €

uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

P- 30  €269,60

Altres conceptes 269,60 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 31  €31,42

Altres conceptes 31,42 €

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 32  €22,29

Altres conceptes 22,29 €

uH147N000 Faixa  de protecció dorslumbarP- 33  €23,26

Altres conceptes 23,26 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 34  €19,74

Altres conceptes 19,74 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 35  €64,37

Altres conceptes 64,37 €

uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

P- 36  €18,02
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Altres conceptes 18,02 €

uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

P- 37  €18,02

Altres conceptes 18,02 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 38  €16,95

Altres conceptes 16,95 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 39  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 40  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 41  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 42  €12,75

Altres conceptes 12,75 €

uH1484110 Samarreta de treball,  de cotóP- 43  €2,23

Altres conceptes 2,23 €

uH1485140 Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllantP- 44  €13,28

Altres conceptes 13,28 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 45  €18,17

Altres conceptes 18,17 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 46  €30,10

Altres conceptes 30,10 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat  de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 47  €4,43

Altres conceptes 4,43 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

P- 48  €5,54

Altres conceptes 5,54 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 49  €15,01

Altres conceptes 15,01 €
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uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 50  €15,30

Altres conceptes 15,30 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 51  €13,11

Altres conceptes 13,11 €

uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 52  €16,16

Altres conceptes 16,16 €

m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 53  €11,80

Altres conceptes 11,80 €

m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 54  €16,08

Altres conceptes 16,08 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 55  €5,84

Altres conceptes 5,84 €

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- 56  €2,38

Altres conceptes 2,38 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló  de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 57  €23,34

Altres conceptes 23,34 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 58  €25,42

Altres conceptes 25,42 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 59  €34,46

Altres conceptes 34,46 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 60  €28,30

Altres conceptes 28,30 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 61  €44,32

Altres conceptes 44,32 €
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mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 62  €125,90

Altres conceptes 125,90 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 63  €246,01

Altres conceptes 246,01 €

mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

P- 64  €143,07

Altres conceptes 143,07 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 65  €101,19

Altres conceptes 101,19 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 66  €171,59

Altres conceptes 171,59 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 67  €110,39

Altres conceptes 110,39 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 68  €160,64

Altres conceptes 160,64 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 69  €58,55

Altres conceptes 58,55 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 70  €15,01

Altres conceptes 15,01 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 71  €22,47
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Altres conceptes 22,47 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 72  €19,04

Altres conceptes 19,04 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 73  €30,13

Altres conceptes 30,13 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 74  €115,98

Altres conceptes 115,98 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 75  €55,48

Altres conceptes 55,48 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76  €91,95

Altres conceptes 91,95 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 77  €54,97

Altres conceptes 54,97 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78  €1,97

Altres conceptes 1,97 €

En Barcelona,
18 de mayo 2012

Ingeniera autora del proyecto
Pilar Millán Pastor
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OBRA VÍA INTERPOLAR - SYS01

CAPÍTULO EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

65,0005,97 388,05

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

65,00031,23 2.029,95

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 3)

65,00014,38 934,70

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

60,0005,99 359,40

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

55,0005,07 278,85

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

40,0008,15 326,00

7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)

40,0007,25 290,00

8 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)

40,0009,77 390,80

9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 9)

200,0000,23 46,00

10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
10)

65,00018,94 1.231,10

11 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 11)

65,0001,63 105,95

12 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 12)

40,00013,37 534,80

13 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 13)

60,00012,25 735,00

14 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 14)

25,0000,98 24,50

15 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 15)

30,000504,84 15.145,20

16 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 16)

150,0002,39 358,50

17 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 17)

110,0006,69 735,90

18 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 18)

100,0005,78 578,00
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19 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 19)

100,0006,05 605,00

20 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 20)

95,0002,90 275,50

21 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 21)

45,00021,20 954,00

22 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 22)

45,00056,79 2.555,55

23 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 23)

60,00060,64 3.638,40

24 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 24)

45,00023,47 1.056,15

25 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 25)

45,00027,11 1.219,95

26 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 26)

55,0002,41 132,55

27 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 27) 55,00014,05 772,75

28 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 28)

30,00054,59 1.637,70

29 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 29)

30,000578,60 17.358,00

30 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 30)

30,000269,60 8.088,00

31 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 20,00031,42 628,40
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d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 31)

32 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 32)

20,00022,29 445,80

33 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar (P - 33) 30,00023,26 697,80

34 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

25,00019,74 493,50

35 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 35)

25,00064,37 1.609,25

36 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 36)

25,00018,02 450,50

37 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 37)

25,00018,02 450,50

38 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 38)

25,00016,95 423,75

39 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 39)

40,0006,31 252,40

40 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 40)

35,0006,31 220,85

41 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 41)

40,0006,31 252,40

42 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 42)

60,00012,75 765,00

43 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó (P - 43) 60,0002,23 133,80

44 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 44)

60,00013,28 796,80

45 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 45)

60,00018,17 1.090,20

46 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 46)

60,00030,10 1.806,00

47 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 47)

60,0004,43 265,80

48 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 48)

60,0005,54 332,40
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49 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 49)

30,00015,01 450,30

50 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 50)

60,00015,30 918,00

51 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 51)

60,00013,11 786,60

52 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 52)

40,00016,16 646,40

CAPÍTULOTOTAL 01.01 76.702,70

OBRA VÍA INTERPOLAR - SYS01

CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

700,00011,80 8.260,00

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

900,00016,08 14.472,00

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

850,0005,84 4.964,00

4 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 - 56)

2.100,0002,38 4.998,00

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

75,00023,34 1.750,50

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

25,00034,46 861,50

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

18,00028,30 509,40

8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)

35,00044,32 1.551,20

CAPÍTULOTOTAL 01.02 37.366,60

OBRA VÍA INTERPOLAR - SYS01

CAPÍTULO IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'BRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

40,000125,90 5.036,00
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interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 62)

2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 63)

30,000246,01 7.380,30

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 64)

35,000143,07 5.007,45

4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 65)

45,000101,19 4.553,55

5 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 66)

55,000171,59 9.437,45

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 67)

58,000110,39 6.402,62

7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 68)

60,000160,64 9.638,40

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

56,00058,55 3.278,80

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 70)

60,00015,01 900,60

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 71)

50,00022,47 1.123,50

11 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 72)

30,00019,04 571,20

12 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 73)

30,00030,13 903,90

13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

20,000115,98 2.319,60

14 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

15,00055,48 832,20

15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

16,00091,95 1.471,20

16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

25,00054,97 1.374,25
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17 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 78)

30,0001,97 59,10

CAPÍTULOTOTAL 01.03 60.290,12

OBRA VÍA INTERPOLAR - SYS01

CAPÍTULO DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 58) 450,00025,42 11.439,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 11.439,00
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import

CAPÍTULO 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 76.702,70
CAPÍTULO 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 37.366,60
CAPÍTULO 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'BRA 60.290,12
CAPÍTULO 01.04 DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 11.439,00

01 Vía interpolar - SySOBRA 185.798,42

185.798,42

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Vía interpolar - SyS 185.798,42
185.798,42
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

185.798,42PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

24.153,7913,00 % Gastos Generales SOBRE 185.798,42....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 185.798,42....................................................................................................................................11.147,91

Subtotal 221.100,12

18,00 % IVA SOBRE 221.100,12....................................................................................................................................39.798,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 260.898,14€

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

( DOS-CENTS SEIXANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS )

En Barcelona,
18 de mayo 2012

Ingeniera autora del proyecto
Pilar Millán Pastor



Presupuesto Control de Calidad

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
TERRAPLENESSUB-CAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

1 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT
107

2 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-502

3 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-204

4 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT 1145 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101 o NLT 1046 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos de un suelo, según la
norma ASTM D 3017 e1

7 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 1038 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
EXPLANADASSUB-CAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 181341 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 90,000
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U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-502

2 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según la norma UNE-EN 1097-53 J03DB20A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-204

4 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT 1145 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o
NLT 108

6 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos de un suelo, según la
norma ASTM D 3017 e1

7 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT
107

8 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 1139 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

10 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 03
DRENAJE TRANSVERSALSUB-CAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 1031 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro



Presupuesto Control de Calidad

AMIDAMENTS Pàg.: 3

U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o
NLT 108

2 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 181343 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 03
DRENAJE LONGITUDINALSUB-CAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Extracción y ensayo a compresión de un testimonio de hormigón, según las normas UNE-EN 1250-1 y UNE-EN 12390-3
(P - 113)

1 J0X

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación del coeficiente de absorción de agua de una muestra de tres piezas pefrabricadas de hormigón, según la
UNE-EN 12390-3 (P - 112)

2 J0D

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra prefabricada de
hormigón, según la norma UNE-EN 1340 (P - 111)

3 J0Q

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT
107

4 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 181345 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 1036 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

7 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE EN 933-18 J0304L03

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro



Presupuesto Control de Calidad

AMIDAMENTS Pàg.: 4

U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-502

9 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-204

10 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTULO 04
MEZCLAS BITUMINOSASSUB-CAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinación del contenido de agua de una muestra de betum asfáltico, según la norma NLT 123 (P - 52)1 J01B40

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezclas bituminosas en caliente2 J9H1B400

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinación de la temperatura del punto de reblandimiento, anillo y bola de una muestra de material bituminoso, según
la norma NLT 125 ( P - 55)  

3 J0K152

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinación del efecto del calor y del aire en una muestra de material bituminoso en una película fina, según la norma
NLT 185 ( P - 68).

4 J0E204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinación de la recuperación elástica de una muestra de betún modificado, según la norma NLT - 329 ( P - 73).5 J010D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinación del punto de fragilidad de Fraas de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT 182 (P-61)6 J0K100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinación de la ductibilidad de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-125 ( P - 56)7 J0H123

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso, según la norma (NLT 124 (P - 54)8 J0104

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinación de los puntos de inflamación y combustión (aparato Cleveland) de una muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 131 (P - 65).

9 J9126

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 11310 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT 137 (P-53)11 J9125

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Ensayo de corte de probeta testimonio para riegos de adherencia entre capas bituminosas12 J9H1K800

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

U Control de temperaturas de ejecución de los pavimentos en calinete ( P - 119)13 J9106

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE EN 933-114 J0304L03

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

U Determinación del contenido de finos por el método del equivalente de arena, de una muestra de árido para la
elaboración de mezclas bituminosas, según la norma UNE 933 (8)

15 J030FB0F

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-116 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

U Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE EN 12697-217 J9H1310G

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

U Determinación del índice de regularidad internacional (IRI), con un mínimo de 1 determinación por Hm, según la norma
NLT 330

18 J9V1M30S

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

U Extracción, corte, determinación de la densidad, según la norma UNE-EN 12697-6, y del espesor, de una probeta testigo
de mezcla bituminosa

19 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

U Determinación del coeficiente de rozamiento transversal mediante el equipo scrim, de un pavimento, según la norma
NLT-336

20 J9V1710N

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

U Alquiler de equipo para la realización del ensayo de deslizamiento transversal Scrim de un pavimento.21 JZ13EK10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

U Alquiler de equipo para la realización del ensayo de determinación del índice de regularidad superficial (IRI) de un
pavimento

22 JZ13EL10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Desplazamiento de equipo y personal para la realización del ensayo de deslizamiento transversal Scrim de un pavimento.23 JZ116K02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Desplazamiento de equipo y personal para la realización del ensayo de determinación del índice de regularidad (IRI) de
un pavimento.

24 JZ116L02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Jornada de inspector a planta de hormigones o aglomerado (P-134)25 JZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar morteros y hormigones,
según la norma UNE-EN 1744-1

26 J030A10A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Medida de la textura (macrotextura) superficial por el método del círculo de arena de un pavimento, según la norma
UNE-EN 13036-1

27 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

U Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-128 J9H1212F

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT 137 (P-53)29 J9127

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

U Determinación del efecto del agua sobre la adhesividad (ensayo de immersión-compresión) de una mezcla bituminosa
compacatada, según la norma NLT 162 - 84 ( P -118)

30 J9X103

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 06
VIADUCTOSSUB-CAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Medición de la consistencia por el método alternativo de una muestra de mortero fresco, según la norma (UNE EN 1015-4
(P-77)

1 J0146

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

U Mostreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, cura, reemplazamiento y ensayo a compresción de
una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE 12390-3 (P-75)

2 J01334

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

U Elaboración, cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la
norma UNE EN 1015-11 (P-78)

3 J0436

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de la variación de la dureza experimentada después de un ensayo de envejecimiento de muestra de
material elastométrico, según la norma UNE 53549

4 J0437

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE
36-068 (P-82)

5 J04263

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de la dureza nominal de una muestra de material elastomérico, según la norma UNE 535106 J0426

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación del envejecimiento al cabo de 72 h a 100ºC de una mezcla de material elastométrico, según la norma UNE
53548

7 J0987

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación permanente medida al cabo de 24 h con una muestra de material elastomérico según la norma UNE
53548

8 J04571

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación del diagrama tensión-deformación de las placas de acero, con obtención del límite elástico y de la tensión
de rotura, según las normas UNE-EN 10002-1 (P-13)

9 J04569

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación del límite elástico para una deformación permanente del 0.2 %, resistencia tracción, alargamiento y
estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE 7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1)
erratum (P-83).

10 J04568

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de la resistencia a baja temperatura (no fragilidad) de una muestra de material elastomérico, según la
norma UNE 53-541 (P-104)

11 J0439

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de material elastomérico, según las normas UNE 53510 (P -
99).

12 J01654

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

U Determinación de la dureza nominal de una muestra de material elastomérico, según la norma UNE 5351013 J03654

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Determinación de la resistencia al agrietamiento por capa de ozono de una muestra de material elastomérico, según la
norma UNE 36-068 (P-82)

14 J09654

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Prueba de carga para los viaductos15 J04536

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U Determinación del límite elástico para una deformación permanente del 0.2 %, resistencia tracción, alargamiento y
estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE 7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1)
erratum (P-83).

16 J04572

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONESCAPÍTULO 08
PROTECCIONESSUB-CAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinación de las características geométricas de un perfil o planchas de acero, según la norma NBE EA-95 (P-79)1 JZ503

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Conjunto de ensayos de identificación de un acero tipo AP-11, según la norma UNE-EN 10111 (P-81)2 JZX103

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado por métodos no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461
(P-107)

3 JZ103P

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461
(P-108).

4 JZ103

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinación de las características geométricas de los perfiles longitudinales de las barreras de seguridad flexibles,
según la norma UNE-EN 10002-1 (P-80)

5 JZ1444

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESUPUESTO  PCQOBRA 01
MEDIDAS CORRECTORASCAPÍTULO 10
MEDIDAS CORRECTORASSUB-CAPÍTULO 01
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mediciones del contenido de semillas, agua, abono y componentes de la hidrosiembra, especies herbáceas y arboles1 JZ174

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

U Identificación de las raices de la hidrosiembra y comprobación de los porcentajes formulados y especie dominante ( P -
132)

2 JZ506

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro



Presupuesto Control de Calidad

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

J0104 U Determinación de la penetración
de una muestra de material
bituminoso, según la norma (NLT
124 (P - 54)

37,98 3,000 0,081 113,94

J010D U Determinación de la
recuperación elástica de una
muestra de betún modificado,
según la norma NLT - 329 ( P -
73).

101,70 2,000 0,152 203,40

J01334 U Mostreo, realización de cono de
Abrams, elaboración de las
probetas, cura, reemplazamiento
y ensayo a compresción de una
serie de cinco probetas
cilíndricas de 15x30 cm, según
la norma UNE 83300, UNE 83313,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 y UNE 12390-3
(P-75)

85,68 12,000 0,763 1.028,16

J0146 U Medición de la consistencia por
el método alternativo de una
muestra de mortero fresco,
según la norma (UNE EN 1015-4
(P-77)

14,46 6,000 0,064 86,76

J01654 U Determinación de la resistencia
a tracción de una muestra de
material elastomérico, según
las normas UNE 53510 (P - 99).

77,25 6,000 0,345 463,50

J01B40 U Determinación del contenido de
agua de una muestra de betum
asfáltico, según la norma NLT
123 (P - 52)

54,54 3,000 0,126 163,62

J0304L03 U Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
árido, según la norma UNE EN
933-1

26,46 44,000 0,867 1.164,24

J030A10A U Determinación cuantitativa de
los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la
norma UNE-EN 1744-1

157,75 3,000 0,358 473,25

J030FB0F U Determinación del contenido de
finos por el método del
equivalente de arena, de una
muestra de árido para la
elaboración de mezclas
bituminosas, según la norma UNE
933 (8)

20,85 4,000 0,069 83,40

J03654 U Determinación de la dureza
nominal de una muestra de
material elastomérico, según la
norma UNE 53510

34,83 6,000 0,1510 208,98

J03D2202 U Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
suelo, según la norma UNE
103-101 o NLT 104

26,46 15,000 0,2911 396,90
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

J03D4204 U Determinación de los límites de
Atterberg (límite líquido y
límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE
103-103 o NLT 105 y UNE 103-104
o NLT 106

33,50 45,000 1,1112 1.507,50

J03D6206 U Determinación del equivalente
de arena de una muestra de
suelo, según la norma NLT 113

20,85 35,000 0,5413 729,75

J03D7207 U Ensayo de apisonado por el
método del Próctor normal de
una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-500 o NLT 107

44,43 50,000 1,6414 2.221,50

J03D8208 U Ensayo de apisonado por el
método del Próctor modificado
de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-501 o NLT 108

59,84 160,000 7,0715 9.574,40

J03D9209 U Determinación del índice CBR en
laboratorio, con la metodología
del Próctor normal (en tres
puntos) de una muestra de
suelo, según la norma UNE
103-502

111,02 42,000 3,4416 4.662,84

J03DB20A U Determinación de la humedad,
mediante secado en estufa de
una muestra de suelo, según la
norma UNE-EN 1097-5

7,48 10,000 0,0617 74,80

J03DK20H U Determinación del contenido de
materia orgánica, por el método
del permanganato sódico de una
muestra de suelo, según la
norma UNE 103-204

35,72 42,000 1,1118 1.500,24

J03DN10Z U Determinación del contenido de
sales solubles (incluido yeso)
de un suelo, según la norma NLT
114

32,54 25,000 0,6019 813,50

J03DP10M U Determinación in situ de la
humedad de un suelo, según la
norma NLT 103

10,66 88,000 0,6920 938,08

J03DR10P U Determinación in situ de la
humedad y la densidad por el
método de los isótopos
radioactivos de un suelo, según
la norma ASTM D 3017 e1

12,66 740,000 6,9221 9.368,40

J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con
placa de 30 cm de diàmetro de
un suelo, según la norma DIN
18134

115,91 115,000 9,8422 13.329,65

J0426 U Determinación de la dureza
nominal de una muestra de
material elastomérico, según la
norma UNE 53510

34,83 6,000 0,1523 208,98

J04263 U Determinación de las
características geométricas de
una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE
36-068 (P-82)

19,48 6,000 0,0924 116,88
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

J0436 U Elaboración, cura, ensayo a
flexión y compresión de una
serie de probetas prismáticas
de 160x40x40 mm, según la norma
UNE EN 1015-11 (P-78)

73,94 6,000 0,3325 443,64

J0437 U Determinación de la variación
de la dureza experimentada
después de un ensayo de
envejecimiento de muestra de
material elastométrico, según
la norma UNE 53549

55,22 6,000 0,2426 331,32

J0439 U Determinación de la resistencia
a baja temperatura (no
fragilidad) de una muestra de
material elastomérico, según la
norma UNE 53-541 (P-104)

79,12 6,000 0,3527 474,72

J04536 U Prueba de carga para los
viaductos

2.700,00 11,000 21,9328 29.700,00

J04568 U Determinación del límite
elástico para una deformación
permanente del 0.2 %,
resistencia tracción,
alargamiento y estricción de
una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE
7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1)
erratum (P-83).

28,73 6,000 0,1329 172,38

J04569 U Determinación del diagrama
tensión-deformación de las
placas de acero, con obtención
del límite elástico y de la
tensión de rotura, según las
normas UNE-EN 10002-1 (P-13)

91,57 6,000 0,4130 549,42

J04571 U Determinación permanente medida
al cabo de 24 h con una muestra
de material elastomérico según
la norma UNE 53548

78,71 6,000 0,3531 472,26

J04572 U Determinación del límite
elástico para una deformación
permanente del 0.2 %,
resistencia tracción,
alargamiento y estricción de
una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE
7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1)
erratum (P-83).

28,73 6,000 0,1332 172,38

J09654 U Determinación de la resistencia
al agrietamiento por capa de
ozono de una muestra de
material elastomérico, según la
norma UNE 36-068 (P-82)

42,70 6,000 0,1933 256,20

J0987 U Determinación del
envejecimiento al cabo de 72 h
a 100ºC de una mezcla de
material elastométrico, según
la norma UNE 53548

45,49 6,000 0,2034 272,94

J0D U Determinación del coeficiente
de absorción de agua de una
muestra de tres piezas
pefrabricadas de hormigón,
según la UNE-EN 12390-3 (P -
112)

68,73 6,000 0,3035 412,38
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

J0E204 U Determinación del efecto del
calor y del aire en una muestra
de material bituminoso en una
película fina, según la norma
NLT 185 ( P - 68).

48,31 1,000 0,0436 48,31

J0H123 U Determinación de la
ductibilidad de una muestra de
material bituminoso, según la
norma NLT-125 ( P - 56)

59,58 3,000 0,1337 178,74

J0K100 U Determinación del punto de
fragilidad de Fraas de una
muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 182 (P-61)

87,10 3,000 0,1938 261,30

J0K152 U Determinación de la temperatura
del punto de reblandimiento,
anillo y bola de una muestra de
material bituminoso, según la
norma NLT 125 ( P - 55)  

36,87 1,000 0,0339 36,87

J0Q U Determinación de la resistencia
al desgaste por abrasión en
plataforma giratoria de una
muestra prefabricada de
hormigón, según la norma UNE-EN
1340 (P - 111)

115,70 6,000 0,5140 694,20

J0X U Extracción y ensayo a
compresión de un testimonio de
hormigón, según las normas
UNE-EN 1250-1 y UNE-EN 12390-3
(P - 113)

80,94 6,000 0,3641 485,64

J9106 U Control de temperaturas de
ejecución de los pavimentos en
calinete ( P - 119)

95,00 0,000 0,0042 0,00

J9125 U Determinación del contenido de
agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT
137 (P-53)

31,51 2,000 0,0543 63,02

J9126 U Determinación de los puntos de
inflamación y combustión
(aparato Cleveland) de una
muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 131 (P -
65).

70,87 2,000 0,1044 141,74

J9127 U Determinación del contenido de
agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT
137 (P-53)

31,51 95,000 2,2145 2.993,45

J9H1210F U Determinación del contenido del
ligante de una muestra de
mezcla bituminosa, según la
norma UNE-EN 12697-1

41,33 30,000 0,9246 1.239,90

J9H1212F U Determinación del contenido del
ligante de una muestra de
mezcla bituminosa, según la
norma UNE-EN 12697-1

41,33 5,000 0,1547 206,65

J9H1310G U Análisis granulométrico del
árido recuperado de una muestra
de mezcla bituminosa, según la
norma UNE EN 12697-2

36,04 30,000 0,8048 1.081,20

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

J9H1520K U Extracción, corte,
determinación de la densidad,
según la norma UNE-EN 12697-6,
y del espesor, de una probeta
testigo de mezcla bituminosa

67,00 140,000 6,9349 9.380,00

J9H1B400 U Control de temperaturas en la
ejecución de pavimentos de
mezclas bituminosas en caliente

15,83 5,000 0,0650 79,15

J9H1K800 U Ensayo de corte de probeta
testimonio para riegos de
adherencia entre capas
bituminosas

66,64 40,000 1,9751 2.665,60

J9V1310L U Medida de la textura
(macrotextura) superficial por
el método del círculo de arena
de un pavimento, según la norma
UNE-EN 13036-1

24,68 200,000 3,6452 4.936,00

J9V1710N U Determinación del coeficiente
de rozamiento transversal
mediante el equipo scrim, de un
pavimento, según la norma
NLT-336

18,65 100,000 1,3853 1.865,00

J9V1M30S U Determinación del índice de
regularidad internacional
(IRI), con un mínimo de 1
determinación por Hm, según la
norma NLT 330

10,58 50,000 0,3954 529,00

J9X103 U Determinación del efecto del
agua sobre la adhesividad
(ensayo de
immersión-compresión) de una
mezcla bituminosa compacatada,
según la norma NLT 162 - 84 ( P
-118)

200,83 8,000 1,1955 1.606,64

JZ103 U Determinación de la masa por
unidad de superficie de una
película de galvanizado, según
la norma UNE-EN ISO 1461
(P-108).

33,75 10,000 0,2556 337,50

JZ103P U Ensayo de adherencia del
recubrimiento galvanizado por
métodos no destructivos, según
la norma UNE-EN ISO 1461
(P-107)

39,77 10,000 0,2957 397,70

JZ1102 U Jornada de inspector a planta
de hormigones o aglomerado
(P-134)

470,68 1,000 0,3558 470,68

JZ116K02 U Desplazamiento de equipo y
personal para la realización
del ensayo de deslizamiento
transversal Scrim de un
pavimento.

3.056,19 2,000 4,5159 6.112,38

JZ116L02 U Desplazamiento de equipo y
personal para la realización
del ensayo de determinación del
índice de regularidad (IRI) de
un pavimento.

1.294,99 2,000 1,9160 2.589,98

JZ13EK10 U Alquiler de equipo para la
realización del ensayo de
deslizamiento transversal Scrim
de un pavimento.

1.709,39 2,000 2,5261 3.418,78

Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

JZ13EL10 U Alquiler de equipo para la
realización del ensayo de
determinación del índice de
regularidad superficial (IRI)
de un pavimento

1.092,97 2,000 1,6162 2.185,94

JZ1444 U Determinación de las
características geométricas de
los perfiles longitudinales de
las barreras de seguridad
flexibles, según la norma
UNE-EN 10002-1 (P-80)

110,90 8,000 0,6563 887,20

JZ174 U Mediciones del contenido de
semillas, agua, abono y
componentes de la hidrosiembra,
especies herbáceas y arboles

115,10 30,000 2,5564 3.453,00

JZ503 U Determinación de las
características geométricas de
un perfil o planchas de acero,
según la norma NBE EA-95 (P-79)

37,61 8,000 0,2265 300,88

JZ506 U Identificación de las raices de
la hidrosiembra y comprobación
de los porcentajes formulados y
especie dominante ( P - 132)

148,57 20,000 2,1966 2.971,40

JZX103 U Conjunto de ensayos de
identificación de un acero tipo
AP-11, según la norma UNE-EN
10111 (P-81)

190,44 6,000 0,8467 1.142,64

TOTAL: 100,00135.450,80

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,98UJ0104 Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso, según la norma (NLT
124 (P - 54)

P- 1

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €101,70UJ010D Determinación de la recuperación elástica de una muestra de betún modificado, según la norma
NLT - 329 ( P - 73).

P- 2

(CENT UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €85,68UJ01334 Mostreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, cura, reemplazamiento y
ensayo a compresción de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE 12390-3
(P-75)

P- 3

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €14,46UJ0146 Medición de la consistencia por el método alternativo de una muestra de mortero fresco, según la
norma (UNE EN 1015-4 (P-77)

P- 4

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €77,25UJ01654 Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de material elastomérico, según las
normas UNE 53510 (P - 99).

P- 5

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €54,54UJ01B40 Determinación del contenido de agua de una muestra de betum asfáltico, según la norma NLT 123
(P - 52)

P- 6

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €34,83UJ03654 Determinación de la dureza nominal de una muestra de material elastomérico, según la norma
UNE 53510

P- 7

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €34,83UJ0426 Determinación de la dureza nominal de una muestra de material elastomérico, según la norma
UNE 53510

P- 8

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €19,48UJ04263 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según  la norma UNE 36-068 (P-82)

P- 9

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €73,94UJ0436 Elaboración, cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de probetas prismáticas de
160x40x40 mm, según la norma UNE EN 1015-11 (P-78)

P- 10

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €55,22UJ0437 Determinación de la variación de la dureza experimentada después de un ensayo de
envejecimiento de muestra de material elastométrico, según la norma UNE 53549

P- 11

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €79,12UJ0439 Determinación de la resistencia a baja temperatura (no fragilidad) de una muestra de material
elastomérico, según la norma UNE 53-541 (P-104)

P- 12

(SETANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €2.700,00UJ04536 Prueba de carga para los viaductosP- 13
(DOS MIL SET-CENTS EUROS)

 €28,73UJ04568 Determinación del límite elástico para una deformación permanente del 0.2 %, resistencia tracción,
alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE
7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1) erratum (P-83).

P- 14

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €91,57UJ04569 Determinación del diagrama tensión-deformación de las placas de acero, con obtención del límite
elástico y de la tensión de rotura, según las normas UNE-EN 10002-1 (P-13)

P- 15

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €78,71UJ04571 Determinación permanente medida al cabo de 24 h con una muestra de material elastomérico
según la norma UNE 53548

P- 16

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,73UJ04572 Determinación del límite elástico para una deformación permanente del 0.2 %, resistencia tracción,
alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE
7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1) erratum (P-83).

P- 17

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €42,70UJ09654 Determinación de la resistencia al agrietamiento por capa de ozono de una muestra de material
elastomérico, según la norma UNE 36-068 (P-82)

P- 18

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €45,49UJ0987 Determinación del envejecimiento al cabo de 72 h a 100ºC de una mezcla de material
elastométrico, según la norma UNE 53548

P- 19

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €68,73UJ0D Determinación del coeficiente de absorción de agua de una muestra de tres piezas pefrabricadas
de hormigón, según la UNE-EN 12390-3 (P - 112)

P- 20

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €48,31UJ0E204 Determinación del efecto del calor y del aire en una muestra de material bituminoso en una
película fina, según la norma NLT 185 ( P - 68).

P- 21

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €59,58UJ0H123 Determinación de la ductibilidad de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-125
( P - 56)

P- 22

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €87,10UJ0K100 Determinación del punto de fragilidad de Fraas de una muestra de material bituminoso, según la
norma NLT 182 (P-61)

P- 23

(VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €36,87UJ0K152 Determinación de la temperatura del punto de reblandimiento, anillo y bola de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT 125 ( P - 55)  

P- 24

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €115,70UJ0Q Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra
prefabricada de hormigón, según la norma UNE-EN 1340 (P - 111)

P- 25

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €80,94UJ0X Extracción y ensayo a compresión de un testimonio de hormigón, según las normas UNE-EN
1250-1 y UNE-EN 12390-3 (P - 113)

P- 26

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €26,46UJ0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE EN 933-1P- 27
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €157,75UJ030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

P- 28

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €20,85UJ030FB0F Determinación del contenido de finos por el método del equivalente de arena, de una muestra de
árido para la elaboración de mezclas bituminosas, según la norma UNE 933 (8)

P- 29

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €26,46UJ03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101 o
NLT 104

P- 30

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €33,50UJ03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

P- 31

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €20,85UJ03D6206 Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 113P- 32
(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €44,43UJ03D7207 Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la norma
UNE 103-500 o NLT 107

P- 33

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €59,84UJ03D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-501 o NLT 108

P- 34

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €111,02UJ03D9209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres
puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

P- 35

(CENT ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €7,48UJ03DB20A Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según la
norma UNE-EN 1097-5

P- 36

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €35,72UJ03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-204

P- 37

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €32,54UJ03DN10Z Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT
114

P- 38

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,66UJ03DP10M Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103P- 39
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €12,66UJ03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos de
un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

P- 40

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €115,91UJ03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 18134P- 41
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €95,00UJ9106 Control de temperaturas de ejecución de los pavimentos en calinete ( P - 119)P- 42
(NORANTA-CINC EUROS)

 €31,51UJ9125 Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma
NLT 137 (P-53)

P- 43

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €70,87UJ9126 Determinación de los puntos de inflamación y combustión (aparato Cleveland) de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT 131 (P - 65).

P- 44

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €31,51UJ9127 Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma
NLT 137 (P-53)

P- 45

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €200,83UJ9X103 Determinación del efecto del agua sobre la adhesividad (ensayo de immersión-compresión) de
una mezcla bituminosa compacatada, según la norma NLT 162 - 84 ( P -118)

P- 46

(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €41,33UJ9H1210F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma
UNE-EN 12697-1

P- 47

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €41,33UJ9H1212F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma
UNE-EN 12697-1

P- 48

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €36,04UJ9H1310G Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de mezcla bituminosa, según la
norma UNE EN 12697-2

P- 49

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €67,00UJ9H1520K Extracción, corte, determinación de la densidad, según la norma UNE-EN 12697-6, y del espesor,
de una probeta testigo de mezcla bituminosa

P- 50

(SEIXANTA-SET EUROS)

 €15,83UJ9H1B400 Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezclas bituminosas en calienteP- 51
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €66,64UJ9H1K800 Ensayo de corte de probeta testimonio para riegos de adherencia entre capas bituminosasP- 52
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €24,68UJ9V1310L Medida de la textura (macrotextura) superficial por el método del círculo de arena de un
pavimento, según la norma UNE-EN 13036-1

P- 53

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €18,65UJ9V1710N Determinación del coeficiente de rozamiento transversal mediante el equipo scrim, de un
pavimento, según la norma NLT-336

P- 54

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €10,58UJ9V1M30S Determinación del índice de regularidad internacional (IRI), con un mínimo de 1 determinación por
Hm, según la norma NLT 330

P- 55

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,75UJZ103 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según la
norma UNE-EN ISO 1461 (P-108).

P- 56

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €39,77UJZ103P Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado por métodos no destructivos, según la norma
UNE-EN ISO 1461 (P-107)

P- 57

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €110,90UJZ1444 Determinación de las características geométricas de los perfiles longitudinales de las barreras de
seguridad flexibles, según la norma UNE-EN 10002-1 (P-80)

P- 58

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €115,10UJZ174 Mediciones del contenido de semillas, agua, abono y componentes de la hidrosiembra, especies
herbáceas y arboles

P- 59

(CENT QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €37,61UJZ503 Determinación de las características geométricas de un perfil o planchas de acero, según la norma
NBE EA-95 (P-79)

P- 60

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €148,57UJZ506 Identificación de las raices de la hidrosiembra y comprobación de los porcentajes formulados y
especie dominante ( P - 132)

P- 61

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €190,44UJZX103 Conjunto de ensayos de identificación de un acero tipo AP-11, según la norma UNE-EN 10111
(P-81)

P- 62

(CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €470,68UJZ1102 Jornada de inspector a planta de hormigones o aglomerado (P-134)P- 63
(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €3.056,19UJZ116K02 Desplazamiento de equipo y personal para la realización del ensayo de deslizamiento transversal
Scrim de un pavimento.

P- 64

(TRES MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €1.294,99UJZ116L02 Desplazamiento de equipo y personal para la realización del ensayo de determinación del índice
de regularidad (IRI) de un pavimento.

P- 65

(MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €1.709,39UJZ13EK10 Alquiler de equipo para la realización del ensayo de deslizamiento transversal Scrim de un
pavimento.

P- 66

(MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €1.092,97UJZ13EL10 Alquiler de equipo para la realización del ensayo de determinación del índice de regularidad
superficial (IRI) de un pavimento

P- 67

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

En Barcelona,

18 de mayo 2012

Pilar Millán Pastor

Ingeniera autora del proyecto
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

UJ0104 Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso,
según la norma (NLT 124 (P - 54)

P- 1  €37,98

Sense descomposició 37,98 €

UJ010D Determinación de la recuperación elástica de una muestra de betún
modificado, según la norma NLT - 329 ( P - 73).

P- 2  €101,70

Sense descomposició 101,70 €

UJ01334 Mostreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, cura,
reemplazamiento y ensayo a compresción de una serie de cinco probetas
cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE 12390-3 (P-75)

P- 3  €85,68

Sense descomposició 85,68 €

UJ0146 Medición de la consistencia por el método alternativo de una muestra de
mortero fresco, según la norma (UNE EN 1015-4 (P-77)

P- 4  €14,46

Sense descomposició 14,46 €

UJ01654 Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de material
elastomérico, según las normas UNE 53510 (P - 99).

P- 5  €77,25

Sense descomposició 77,25 €

UJ01B40 Determinación del contenido de agua de una muestra de betum asfáltico,
según la norma NLT 123 (P - 52)

P- 6  €54,54

Sense descomposició 54,54 €

UJ03654 Determinación de la dureza nominal de una muestra de material
elastomérico, según la norma UNE 53510

P- 7  €34,83

Sense descomposició 34,83 €

UJ0426 Determinación de la dureza nominal de una muestra de material
elastomérico, según la norma UNE 53510

P- 8  €34,83

Sense descomposició 34,83 €

UJ04263 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero
para armar hormigones, según  la norma UNE 36-068 (P-82)

P- 9  €19,48

Sense descomposició 19,48 €

UJ0436 Elaboración, cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de probetas
prismáticas de 160x40x40 mm, según la norma UNE EN 1015-11 (P-78)

P- 10  €73,94

Sense descomposició 73,94 €

UJ0437 Determinación de la variación de la dureza experimentada después de un
ensayo de envejecimiento de muestra de material elastométrico, según la
norma UNE 53549

P- 11  €55,22

Sense descomposició 55,22 €

UJ0439 Determinación de la resistencia a baja temperatura (no fragilidad) de una
muestra de material elastomérico, según la norma UNE 53-541 (P-104)

P- 12  €79,12

Sense descomposició 79,12 €

UJ04536 Prueba de carga para los viaductosP- 13  €2.700,00

Sense descomposició 2.700,00 €

UJ04568 Determinación del límite elástico para una deformación permanente del 0.2
%, resistencia tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero
para armar hormigones, según la norma UNE 7-474-92 (1) y UNE 7-474-92
(1) erratum (P-83).

P- 14  €28,73
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Sense descomposició 28,73 €

UJ04569 Determinación del diagrama tensión-deformación de las placas de acero, con
obtención del límite elástico y de la tensión de rotura, según las normas
UNE-EN 10002-1 (P-13)

P- 15  €91,57

Sense descomposició 91,57 €

UJ04571 Determinación permanente medida al cabo de 24 h con una muestra de
material elastomérico según la norma UNE 53548

P- 16  €78,71

Sense descomposició 78,71 €

UJ04572 Determinación del límite elástico para una deformación permanente del 0.2
%, resistencia tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero
para armar hormigones, según la norma UNE 7-474-92 (1) y UNE 7-474-92
(1) erratum (P-83).

P- 17  €28,73

Sense descomposició 28,73 €

UJ09654 Determinación de la resistencia al agrietamiento por capa de ozono de una
muestra de material elastomérico, según la norma UNE 36-068 (P-82)

P- 18  €42,70

Sense descomposició 42,70 €

UJ0987 Determinación del envejecimiento al cabo de 72 h a 100ºC de una mezcla de
material elastométrico, según la norma UNE 53548

P- 19  €45,49

Sense descomposició 45,49 €

UJ0D Determinación del coeficiente de absorción de agua de una muestra de tres
piezas pefrabricadas de hormigón, según la UNE-EN 12390-3 (P - 112)

P- 20  €68,73

Sense descomposició 68,73 €

UJ0E204 Determinación del efecto del calor y del aire en una muestra de material
bituminoso en una película fina, según la norma NLT 185 ( P - 68).

P- 21  €48,31

Sense descomposició 48,31 €

UJ0H123 Determinación de la ductibilidad de una muestra de material bituminoso,
según la norma NLT-125 ( P - 56)

P- 22  €59,58

Sense descomposició 59,58 €

UJ0K100 Determinación del punto de fragilidad de Fraas de una muestra de material
bituminoso, según la norma NLT 182 (P-61)

P- 23  €87,10

Sense descomposició 87,10 €

UJ0K152 Determinación de la temperatura del punto de reblandimiento, anillo y bola
de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT 125 ( P - 55)  

P- 24  €36,87

Sense descomposició 36,87 €

UJ0Q Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma
giratoria de una muestra prefabricada de hormigón, según la norma UNE-EN
1340 (P - 111)

P- 25  €115,70

Sense descomposició 115,70 €

UJ0X Extracción y ensayo a compresión de un testimonio de hormigón, según las
normas UNE-EN 1250-1 y UNE-EN 12390-3 (P - 113)

P- 26  €80,94

Sense descomposició 80,94 €

UJ0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la
norma UNE EN 933-1

P- 27  €26,46

Sense descomposició 26,46 €
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UJ030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de
árido para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

P- 28  €157,75

Sense descomposició 157,75 €

UJ030FB0F Determinación del contenido de finos por el método del equivalente de arena,
de una muestra de árido para la elaboración de mezclas bituminosas, según
la norma UNE 933 (8)

P- 29  €20,85

Sense descomposició 20,85 €

UJ03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-101 o NLT 104

P- 30  €26,46

Sense descomposició 26,46 €

UJ03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE
103-104 o NLT 106

P- 31  €33,50

Sense descomposició 33,50 €

UJ03D6206 Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la
norma NLT 113

P- 32  €20,85

Sense descomposició 20,85 €

UJ03D7207 Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107

P- 33  €44,43

Sense descomposició 44,43 €

UJ03D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108

P- 34  €59,84

Sense descomposició 59,84 €

UJ03D9209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor
normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-502

P- 35  €111,02

Sense descomposició 111,02 €

UJ03DB20A Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una muestra
de suelo, según la norma UNE-EN 1097-5

P- 36  €7,48

Sense descomposició 7,48 €

UJ03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204

P- 37  €35,72

Sense descomposició 35,72 €

UJ03DN10Z Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo,
según la norma NLT 114

P- 38  €32,54

Sense descomposició 32,54 €

UJ03DP10M Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103P- 39  €10,66

Sense descomposició 10,66 €

UJ03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los
isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

P- 40  €12,66

Sense descomposició 12,66 €

UJ03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según
la norma DIN 18134

P- 41  €115,91
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Sense descomposició 115,91 €

UJ9106 Control de temperaturas de ejecución de los pavimentos en calinete ( P -
119)

P- 42  €95,00

Sense descomposició 95,00 €

UJ9125 Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 137 (P-53)

P- 43  €31,51

Sense descomposició 31,51 €

UJ9126 Determinación de los puntos de inflamación y combustión (aparato
Cleveland) de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT 131
(P - 65).

P- 44  €70,87

Sense descomposició 70,87 €

UJ9127 Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma NLT 137 (P-53)

P- 45  €31,51

Sense descomposició 31,51 €

UJ9X103 Determinación del efecto del agua sobre la adhesividad (ensayo de
immersión-compresión) de una mezcla bituminosa compacatada, según la
norma NLT 162 - 84 ( P -118)

P- 46  €200,83

Sense descomposició 200,83 €

UJ9H1210F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1

P- 47  €41,33

Sense descomposició 41,33 €

UJ9H1212F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1

P- 48  €41,33

Sense descomposició 41,33 €

UJ9H1310G Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE EN 12697-2

P- 49  €36,04

Sense descomposició 36,04 €

UJ9H1520K Extracción, corte, determinación de la densidad, según la norma UNE-EN
12697-6, y del espesor, de una probeta testigo de mezcla bituminosa

P- 50  €67,00

Sense descomposició 67,00 €

UJ9H1B400 Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezclas
bituminosas en caliente

P- 51  €15,83

Sense descomposició 15,83 €

UJ9H1K800 Ensayo de corte de probeta testimonio para riegos de adherencia entre
capas bituminosas

P- 52  €66,64

Sense descomposició 66,64 €

UJ9V1310L Medida de la textura (macrotextura) superficial por el método del círculo de
arena de un pavimento, según la norma UNE-EN 13036-1

P- 53  €24,68

Sense descomposició 24,68 €

UJ9V1710N Determinación del coeficiente de rozamiento transversal mediante el equipo
scrim, de un pavimento, según la norma NLT-336

P- 54  €18,65

Sense descomposició 18,65 €

UJ9V1M30S Determinación del índice de regularidad internacional (IRI), con un mínimo de
1 determinación por Hm, según la norma NLT 330

P- 55  €10,58
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Sense descomposició 10,58 €

UJZ103 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P-108).

P- 56  €33,75

Sense descomposició 33,75 €

UJZ103P Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado por métodos no
destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461 (P-107)

P- 57  €39,77

Sense descomposició 39,77 €

UJZ1444 Determinación de las características geométricas de los perfiles
longitudinales de las barreras de seguridad flexibles, según la norma
UNE-EN 10002-1 (P-80)

P- 58  €110,90

Sense descomposició 110,90 €

UJZ174 Mediciones del contenido de semillas, agua, abono y componentes de la
hidrosiembra, especies herbáceas y arboles

P- 59  €115,10

Sense descomposició 115,10 €

UJZ503 Determinación de las características geométricas de un perfil o planchas de
acero, según la norma NBE EA-95 (P-79)

P- 60  €37,61

Sense descomposició 37,61 €

UJZ506 Identificación de las raices de la hidrosiembra y comprobación de los
porcentajes formulados y especie dominante ( P - 132)

P- 61  €148,57

Sense descomposició 148,57 €

UJZX103 Conjunto de ensayos de identificación de un acero tipo AP-11, según la
norma UNE-EN 10111 (P-81)

P- 62  €190,44

Sense descomposició 190,44 €

UJZ1102 Jornada de inspector a planta de hormigones o aglomerado (P-134)P- 63  €470,68

Sense descomposició 470,68 €

UJZ116K02 Desplazamiento de equipo y personal para la realización del ensayo de
deslizamiento transversal Scrim de un pavimento.

P- 64  €3.056,19

Sense descomposició 3.056,19 €

UJZ116L02 Desplazamiento de equipo y personal para la realización del ensayo de
determinación del índice de regularidad (IRI) de un pavimento.

P- 65  €1.294,99

Sense descomposició 1.294,99 €

UJZ13EK10 Alquiler de equipo para la realización del ensayo de deslizamiento transversal
Scrim de un pavimento.

P- 66  €1.709,39

Sense descomposició 1.709,39 €

UJZ13EL10 Alquiler de equipo para la realización del ensayo de determinación del índice
de regularidad superficial (IRI) de un pavimento

P- 67  €1.092,97
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En Barcelona,
18 de mayo 2012

Pilar Millán Pastor
Ingeniera autora del proyecto
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUB-CAPÍTULO TERRAPLENES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103
o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 31)

15,00033,50 502,50

2 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P -
33)

15,00044,43 666,45

3 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología
del Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-502 (P - 35)

15,000111,02 1.665,30

4 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método
del permanganato sódico de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-204 (P - 37)

15,00035,72 535,80

5 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de
un suelo, según la norma NLT 114 (P - 38)

15,00032,54 488,10

6 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 30)

15,00026,46 396,90

7 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método
de los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM
D 3017 e1 (P - 40)

420,00012,66 5.317,20

8 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la
norma NLT 103 (P - 39)

28,00010,66 298,48

SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.01.01 9.870,73

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

SUB-CAPÍTULO EXPLANADAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un
suelo, según la norma DIN 18134 (P - 41)

90,000115,91 10.431,90

2 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología
del Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-502 (P - 35)

12,000111,02 1.332,24

3 J03DB20A U Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de
una muestra de suelo, según la norma UNE-EN 1097-5 (P - 36)

10,0007,48 74,80

4 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método
del permanganato sódico de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-204 (P - 37)

22,00035,72 785,84

5 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de
un suelo, según la norma NLT 114 (P - 38)

10,00032,54 325,40

6 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108
(P - 34)

30,00059,84 1.795,20

7 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método
de los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM
D 3017 e1 (P - 40)

320,00012,66 4.051,20

8 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P -
33)

30,00044,43 1.332,90

Euro
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9 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de
suelo, según la norma NLT 113 (P - 32)

25,00020,85 521,25

10 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103
o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 31)

15,00033,50 502,50

SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.01.02 21.153,23

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO DRENAJE03

SUB-CAPÍTULO DRENAJE TRANSVERSAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la
norma NLT 103 (P - 39)

20,00010,66 213,20

2 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108
(P - 34)

130,00059,84 7.779,20

3 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un
suelo, según la norma DIN 18134 (P - 41)

20,000115,91 2.318,20

SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.03.01 10.310,60

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO DRENAJE03

SUB-CAPÍTULO DRENAJE LONGITUDINAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0X U Extracción y ensayo a compresión de un testimonio de hormigón,
según las normas UNE-EN 1250-1 y UNE-EN 12390-3 (P - 113)
(P - 26)

6,00080,94 485,64

2 J0D U Determinación del coeficiente de absorción de agua de una
muestra de tres piezas pefrabricadas de hormigón, según la
UNE-EN 12390-3 (P - 112) (P - 20)

6,00068,73 412,38

3 J0Q U Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en
plataforma giratoria de una muestra prefabricada de hormigón,
según la norma UNE-EN 1340 (P - 111) (P - 25)

6,000115,70 694,20

4 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P -
33)

5,00044,43 222,15

5 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un
suelo, según la norma DIN 18134 (P - 41)

5,000115,91 579,55

6 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la
norma NLT 103 (P - 39)

40,00010,66 426,40

7 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103
o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 31)

15,00033,50 502,50

8 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido,
según la norma UNE EN 933-1 (P - 27)

15,00026,46 396,90

9 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología
del Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-502 (P - 35)

15,000111,02 1.665,30

10 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método
del permanganato sódico de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-204 (P - 37)

5,00035,72 178,60

Euro
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SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.03.02 5.563,62

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO FERMS I PAVIMENTS04

SUB-CAPÍTULO MEZCLAS BITUMINOSAS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J01B40 U Determinación del contenido de agua de una muestra de betum
asfáltico, según la norma NLT 123 (P - 52) (P - 6)

3,00054,54 163,62

2 J9H1B400 U Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de
mezclas bituminosas en caliente (P - 51)

5,00015,83 79,15

3 J0K152 U Determinación de la temperatura del punto de reblandimiento,
anillo y bola de una muestra de material bituminoso, según la
norma NLT 125 ( P - 55)   (P - 24)

1,00036,87 36,87

4 J0E204 U Determinación del efecto del calor y del aire en una muestra de
material bituminoso en una película fina, según la norma NLT
185 ( P - 68). (P - 21)

1,00048,31 48,31

5 J010D U Determinación de la recuperación elástica de una muestra de
betún modificado, según la norma NLT - 329 ( P - 73). (P - 2)

2,000101,70 203,40

6 J0K100 U Determinación del punto de fragilidad de Fraas de una muestra
de material bituminoso, según la norma NLT 182 (P-61) (P - 23)

3,00087,10 261,30

7 J0H123 U Determinación de la ductibilidad de una muestra de material
bituminoso, según la norma NLT-125 ( P - 56) (P - 22)

3,00059,58 178,74

8 J0104 U Determinación de la penetración de una muestra de material
bituminoso, según la norma (NLT 124 (P - 54) (P - 1)

3,00037,98 113,94

9 J9126 U Determinación de los puntos de inflamación y combustión
(aparato Cleveland) de una muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 131 (P - 65). (P - 44)

2,00070,87 141,74

10 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de
suelo, según la norma NLT 113 (P - 32)

10,00020,85 208,50

11 J9125 U Determinación del contenido de agua de una muestra de
emulsión bituminosa, según la norma NLT 137 (P-53) (P - 43)

2,00031,51 63,02

12 J9H1K800 U Ensayo de corte de probeta testimonio para riegos de adherencia
entre capas bituminosas (P - 52)

40,00066,64 2.665,60

13 J9106 U Control de temperaturas de ejecución de los pavimentos en
calinete ( P - 119) (P - 42)

0,00095,00 0,00

14 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido,
según la norma UNE EN 933-1 (P - 27)

29,00026,46 767,34

15 J030FB0F U Determinación del contenido de finos por el método del
equivalente de arena, de una muestra de árido para la
elaboración de mezclas bituminosas, según la norma UNE 933
(8) (P - 29)

4,00020,85 83,40

16 J9H1210F U Determinación del contenido del ligante de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1 (P - 47)

30,00041,33 1.239,90

17 J9H1310G U Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma UNE EN 12697-2 (P - 49)

30,00036,04 1.081,20

18 J9V1M30S U Determinación del índice de regularidad internacional (IRI), con
un mínimo de 1 determinación por Hm, según la norma NLT 330
(P - 55)

50,00010,58 529,00

19 J9H1520K U Extracción, corte, determinación de la densidad, según la norma
UNE-EN 12697-6, y del espesor, de una probeta testigo de
mezcla bituminosa (P - 50)

140,00067,00 9.380,00

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4

20 J9V1710N U Determinación del coeficiente de rozamiento transversal
mediante el equipo scrim, de un pavimento, según la norma
NLT-336 (P - 54)

100,00018,65 1.865,00

21 JZ13EK10 U Alquiler de equipo para la realización del ensayo de
deslizamiento transversal Scrim de un pavimento. (P - 66)

2,0001.709,39 3.418,78

22 JZ13EL10 U Alquiler de equipo para la realización del ensayo de
determinación del índice de regularidad superficial (IRI) de un
pavimento (P - 67)

2,0001.092,97 2.185,94

23 JZ116K02 U Desplazamiento de equipo y personal para la realización del
ensayo de deslizamiento transversal Scrim de un pavimento. (P -
64)

2,0003.056,19 6.112,38

24 JZ116L02 U Desplazamiento de equipo y personal para la realización del
ensayo de determinación del índice de regularidad (IRI) de un
pavimento. (P - 65)

2,0001.294,99 2.589,98

25 JZ1102 U Jornada de inspector a planta de hormigones o aglomerado
(P-134) (P - 63)

1,000470,68 470,68

26 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 28)

3,000157,75 473,25

27 J9V1310L U Medida de la textura (macrotextura) superficial por el método del
círculo de arena de un pavimento, según la norma UNE-EN
13036-1 (P - 53)

200,00024,68 4.936,00

28 J9H1212F U Determinación del contenido del ligante de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1 (P - 48)

5,00041,33 206,65

29 J9127 U Determinación del contenido de agua de una muestra de
emulsión bituminosa, según la norma NLT 137 (P-53) (P - 45)

95,00031,51 2.993,45

30 J9X103 U Determinación del efecto del agua sobre la adhesividad (ensayo
de immersión-compresión) de una mezcla bituminosa
compacatada, según la norma NLT 162 - 84 ( P -118) (P - 46)

8,000200,83 1.606,64

SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.04.01 44.103,78

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS06

SUB-CAPÍTULO VIADUCTOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0146 U Medición de la consistencia por el método alternativo de una
muestra de mortero fresco, según la norma (UNE EN 1015-4
(P-77) (P - 4)

6,00014,46 86,76

2 J01334 U Mostreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, cura, reemplazamiento y ensayo a compresción de una
serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 y UNE 12390-3 (P-75) (P - 3)

12,00085,68 1.028,16

3 J0436 U Elaboración, cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de
probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la norma UNE
EN 1015-11 (P-78) (P - 10)

6,00073,94 443,64

4 J0437 U Determinación de la variación de la dureza experimentada
después de un ensayo de envejecimiento de muestra de material
elastométrico, según la norma UNE 53549 (P - 11)

6,00055,22 331,32

5 J04263 U Determinación de las características geométricas de una probeta
de acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068
(P-82) (P - 9)

6,00019,48 116,88
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6 J0426 U Determinación de la dureza nominal de una muestra de material
elastomérico, según la norma UNE 53510 (P - 8)

6,00034,83 208,98

7 J0987 U Determinación del envejecimiento al cabo de 72 h a 100ºC de
una mezcla de material elastométrico, según la norma UNE
53548 (P - 19)

6,00045,49 272,94

8 J04571 U Determinación permanente medida al cabo de 24 h con una
muestra de material elastomérico según la norma UNE 53548 (P
- 16)

6,00078,71 472,26

9 J04569 U Determinación del diagrama tensión-deformación de las placas
de acero, con obtención del límite elástico y de la tensión de
rotura, según las normas UNE-EN 10002-1 (P-13) (P - 15)

6,00091,57 549,42

10 J04568 U Determinación del límite elástico para una deformación
permanente del 0.2 %, resistencia tracción, alargamiento y
estricción de una probeta de acero para armar hormigones,
según la norma UNE 7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1) erratum
(P-83). (P - 14)

6,00028,73 172,38

11 J0439 U Determinación de la resistencia a baja temperatura (no fragilidad)
de una muestra de material elastomérico, según la norma UNE
53-541 (P-104) (P - 12)

6,00079,12 474,72

12 J01654 U Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de
material elastomérico, según las normas UNE 53510 (P - 99). (P
- 5)

6,00077,25 463,50

13 J03654 U Determinación de la dureza nominal de una muestra de material
elastomérico, según la norma UNE 53510 (P - 7)

6,00034,83 208,98

14 J09654 U Determinación de la resistencia al agrietamiento por capa de
ozono de una muestra de material elastomérico, según la norma
UNE 36-068 (P-82) (P - 18)

6,00042,70 256,20

15 J04536 U Prueba de carga para los viaductos (P - 13) 11,0002.700,00 29.700,00

16 J04572 U Determinación del límite elástico para una deformación
permanente del 0.2 %, resistencia tracción, alargamiento y
estricción de una probeta de acero para armar hormigones,
según la norma UNE 7-474-92 (1) y UNE 7-474-92 (1) erratum
(P-83). (P - 17)

6,00028,73 172,38

SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.06.02 34.958,52

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES08

SUB-CAPÍTULO PROTECCIONES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JZ503 U Determinación de las características geométricas de un perfil o
planchas de acero, según la norma NBE EA-95 (P-79) (P - 60)

8,00037,61 300,88

2 JZX103 U Conjunto de ensayos de identificación de un acero tipo AP-11,
según la norma UNE-EN 10111 (P-81) (P - 62)

6,000190,44 1.142,64

3 JZ103P U Ensayo de adherencia del recubrimiento galvanizado por
métodos no destructivos, según la norma UNE-EN ISO 1461
(P-107) (P - 57)

10,00039,77 397,70

4 JZ103 U Determinación de la masa por unidad de superficie de una
película de galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461
(P-108). (P - 56)

10,00033,75 337,50

5 JZ1444 U Determinación de las características geométricas de los perfiles
longitudinales de las barreras de seguridad flexibles, según la
norma UNE-EN 10002-1 (P-80) (P - 58)

8,000110,90 887,20

Euro
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SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.08.03 3.065,92

OBRA PRESUPUESTO  PCQ01

CAPÍTULO MEDIDAS CORRECTORAS10

SUB-CAPÍTULO MEDIDAS CORRECTORAS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JZ174 U Mediciones del contenido de semillas, agua, abono y
componentes de la hidrosiembra, especies herbáceas y arboles
(P - 59)

30,000115,10 3.453,00

2 JZ506 U Identificación de las raices de la hidrosiembra y comprobación de
los porcentajes formulados y especie dominante ( P - 132) (P -
61)

20,000148,57 2.971,40

SUB-CAPÍTULOTOTAL 01.10.01 6.424,40

Euro



Presupuesto Control de Calidad

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUB-CAPÍTULO Import

Sub-Capítulo 01.01.01 TERRAPLENES 9.870,73
Sub-Capítulo 01.01.02 EXPLANADAS 21.153,23

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASCapítulo 31.023,96

Sub-Capítulo 01.03.01 DRENAJE TRANSVERSAL 10.310,60
Sub-Capítulo 01.03.02 DRENAJE LONGITUDINAL 5.563,62

01.03 DRENAJECapítulo 15.874,22

Sub-Capítulo 01.04.01 MEZCLAS BITUMINOSAS 44.103,78
01.04 FERMS I PAVIMENTSCapítulo 44.103,78

Sub-Capítulo 01.06.02 VIADUCTOS 34.958,52
01.06 ESTRUCTURASCapítulo 34.958,52

Sub-Capítulo 01.08.03 PROTECCIONES 3.065,92
01.08 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONESCapítulo 3.065,92

Sub-Capítulo 01.10.01 MEDIDAS CORRECTORAS 6.424,40
01.10 MEDIDAS CORRECTORASCapítulo 6.424,40

135.450,80

NIVELL 2: CAPÍTULO Import

Capítulo 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31.023,96
Capítulo 01.03 DRENAJE 15.874,22
Capítulo 01.04 FERMS I PAVIMENTS 44.103,78
Capítulo 01.06 ESTRUCTURAS 34.958,52
Capítulo 01.08 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES 3.065,92
Capítulo 01.10 MEDIDAS CORRECTORAS 6.424,40

01 Presupuesto  PCQObra 135.450,80

135.450,80

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Presupuesto PCQ 135.450,80
135.450,80

Euro



Presupuesto Control de Calidad

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

135.450,80PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

17.608,6013 % Despeses generals SOBRE 135.450,80....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 135.450,80....................................................................................................................................8.127,05

Subtotal 161.186,45

18 % IVA SOBRE 161.186,45....................................................................................................................................29.013,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 190.200,01€

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

( CENT NORANTA MIL DOS-CENTS EUROS AMB UN CENTIMS )

En Barcelona,
18 de mayo 2012

Pilar Millán Pastor
Ingeniera autora del proyecto



Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
ACTUACIONS PREVIESCAPÍTOL 01
ACTUACIONS PRÈVIESSUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1 G21B3002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Senyal a la intersecció amb la Ctra. de
Bellaterra

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Senyal a la intersecció amb la BV-1414 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

2 G21B1002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Ctra. de Bellaterra a l'Autònoma 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

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

3 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Glorierta intersecció BV - 1414 250,000 250,000

C#*D#*E#*F#3 Glorieta Estació FGC Bellaterra 1.963,500 1.963,500

C#*D#*E#*F#4 Glorieta intersecció ctra. Bellatera a
l'Autònoma

1.963,500 1.963,500

TOTAL AMIDAMENT 4.177,000

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

4 G22DU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 57.783,000 57.783,000

TOTAL AMIDAMENT 57.783,000

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

5 G21R0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 nº arbres

Euro



Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#2 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

6 G2240002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 96.584,000 96.584,000

TOTAL AMIDAMENT 96.584,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
  SUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidament auxiliars 17.334,000 17.334,000

TOTAL AMIDAMENT 17.334,000

m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

2 G227UA05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 15.408,000 15.408,000

TOTAL AMIDAMENT 15.408,000

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3 G226U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons Amidaments Auxiliars 136,000 136,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 96.584,000 96.584,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 96.584,000

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

5 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Area Gruix

C#*D#*E#*F#2 Talussos i desmunts 18.663,160 0,300 5.598,948

TOTAL AMIDAMENT 5.598,948

m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

6 GR3PU050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Previció de millora 5.598,948 5.598,948

TOTAL AMIDAMENT 5.598,948

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7 G221U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 96.445,000 96.445,000

TOTAL AMIDAMENT 96.445,000

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8 G227U01X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 15.408,000 15.408,000

TOTAL AMIDAMENT 15.408,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
  SUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 29.960,000 29.960,000

TOTAL AMIDAMENT 29.960,000

Euro
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m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou2 G9J1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 29.960,000 29.960,000

TOTAL AMIDAMENT 29.960,000

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

3 G935U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 10.272,000 10.272,000

TOTAL AMIDAMENT 10.272,000

m2 Vorada de 40x40 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

4 G9610005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 8.560,000 8.560,000

TOTAL AMIDAMENT 8.560,000

t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i compactada, sense incloure betum.5 G9H1U02X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 t/m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 1.498,000 2,400 3.595,200

TOTAL AMIDAMENT 3.595,200

t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i compactada, sense incloure betum.6 G9H1U02Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 t/m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 2.097,200 2,380 4.991,336

TOTAL AMIDAMENT 4.991,336

t Mescla bituminosa en calent m-10, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2.

7 G9H1U02P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3 t/m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 898,200 2,420 2.173,644

TOTAL AMIDAMENT 2.173,644

t Betum asfàltic tipus B-50/70, per a mescles bituminoses8 G9HA0010

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2 t/m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 29.960,000 0,060 1.797,600

TOTAL AMIDAMENT 1.797,600

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell9 G9J1U335

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 29.960,000 29.960,000

TOTAL AMIDAMENT 29.960,000

m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerats hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant. 

10 G9X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 29.960,000 29.960,000

TOTAL AMIDAMENT 29.960,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Estructura amb taulell amb llosa de formigó per a viaducte, totalment acabat1 G45X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Viaducte Longitud (m) Sección

C#*D#*E#*F#2 Viaducte P.k. 0+375. (O.F. 0.3) 270,000 24,000 6.480,000

C#*D#*E#*F#3 Viaducto P.k. 1+035 (O.F. 1.0) 155,000 24,000 3.720,000

C#*D#*E#*F#4 Viaducto P.k. 1+525 (O.F. 1.5) 30,000 24,000 720,000

TOTAL AMIDAMENT 10.920,000

m2 Estructura amb taulell de vigues prefabricades per a pas inferior, totalment acabat.2 G45Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Pas inferior, P.k. 1+714 10,000 24,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
DRENATGESCAPÍTOL 05
DRENATGESUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

m Cuneta profunda trapezoidal, amb 1,00 m de base, 1,00 m d'alçada i 2,00 m de llàmina lliure, 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

1 GD57U01Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Cuneta a peu de terraplé 1.687,848 1.687,848

TOTAL AMIDAMENT 1.687,848

m Cuneta profunda trapezoidal, amb 0,50 m de base, 0,75 m d'alçada i 1,50 m de llàmina lliure, 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 GD57U51Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Cuneta a peu de desmunt 1.363,194 1.363,194

TOTAL AMIDAMENT 1.363,194

m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

3 GD5GUZZZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 BAIXANT m

C#*D#*E#*F#2 Suma del m de baixant 364,085 364,085

TOTAL AMIDAMENT 364,085

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

4 GD75U05Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Drenatge de la calçada. 2.140,000 2.140,000

TOTAL AMIDAMENT 2.140,000

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

5 GD7U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 ODT - 2 62,514 62,514

TOTAL AMIDAMENT 62,514

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 200 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

6 GD7U03Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#2 ODT - 4 51,787 51,787

TOTAL AMIDAMENT 51,787

m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 150 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

7 GD7U03P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 ODT - 5 48,467 48,467

TOTAL AMIDAMENT 48,467

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Marcas vials m

C#*D#*E#*F#2 Vorals M2.6 8.560,000 8.560,000

C#*D#*E#*F#3 Discontínua Ceda M4.2 135,000 135,000

C#*D#*E#*F#4 Discontínua per accessos M1.12 42,500 42,500

C#*D#*E#*F#5 Preavís de línia discontínua M1.9 500,000 500,000

C#*D#*E#*F#6 Discontínua M1.2 4.280,000 4.280,000

C#*D#*E#*F#7 Línea de detención obligatorio. M4.1 133,800 133,800

TOTAL AMIDAMENT 13.651,300

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2 GBA33001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Àrea u

C#*D#*E#*F#2 Ceda 0,810 19,000 15,390

C#*D#*E#*F#3 Zebrats 3,200 138,000 441,600

C#*D#*E#*F#4 Senyals via ciclista 2,264 24,000 54,336

TOTAL AMIDAMENT 511,326

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALSUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

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

1 GBB1U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyal tipus R-1 u

C#*D#*E#*F#2 Rotonda d'inici. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P.k. 0+150 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P.k. 0+520 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Rotonda intersecció amb la BV-1414 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 P.k. 0+905 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 P.k. 1+048 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Rotonda Estació FGC Bellaterra 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 P.k. 1+302 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 P.k. 1+401 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 P.k. 1+908 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Rotonda final 4,000 4,000

T16

C17 Unitats Longitud Ample Alçada Total

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

2 GBB1U111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ROTONDA INICI u

C#*D#*E#*F#2 R-402 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 R-101 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 R-401a 1,000 1,000

T5 ROTONDA INTERSECCIÓ AMB LA
BV-1414

u

C#*D#*E#*F#6 R-402 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 R-101 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 R-401a 4,000 4,000

T9 ROTONDA ESTACIÓ FGC
BELLATERRA

u

C#*D#*E#*F#10 R-402 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#11 R-101 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 R-401a 3,000 3,000

T13 ROTONDA PUNT FINAL

C#*D#*E#*F#14 R-402 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#15 R-101 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#16 R-401a 4,000 4,000

T17 P.k. VÍA INTERPOLAR. R-301

C#*D#*E#*F#18 P.k. 0+050. 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 P.k. 0+330 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#20 P.k. 0+630 1,000 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#21 P.k. 0+780 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#22 P.k. 0+990 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#23 P.k. 1+004 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#24 P.k. 1+148 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#25 P.k. 1+300 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#26 P.k. 1+710 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#27 P.k. 1+712 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#28 P.k. 2+600 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

3 GBB1U154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Senyals d'indicació, orientació 7,755 7,755

TOTAL AMIDAMENT 7,755

u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions dels passos de cebra (S-13), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

4 GBB1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SENYALS S-13 u

C#*D#*E#*F#2 Rotonda d'inici 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Rotonda intersecció BV-1414 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Rotonda Estació FGC Bellaterra 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Rotonda final 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada

5 GBBVU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m3

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 17,234 17,234

TOTAL AMIDAMENT 17,234

u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

6 GBBU101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 u

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Euro
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m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

7 GBBU201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓCAPÍTOL 06
PROTECCIONSSUB-CAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GB2AU503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 4.103,000 4.103,000

T9

T14

TOTAL AMIDAMENT 4.103,000

m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

2 GB2AU554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Barrera doble en los viadustos m

C#*D#*E#*F#2 0+375 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#3 1+035 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#4 1+525 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 455,000

m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les
dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

3 GB2CU050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 07
LINIA ELÈCTRICASUB-CAPITOL 01

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Liniea eléctrica de ENDESA, S.A.1 S0Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ml

C#*D#*E#*F#2 P.k. 0+713. Linea aeria de baixa tensió 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 P.k. 1+231. Linea aeria de mitja tensió 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 Pk. 1+140. Línea aeria de baixa tensió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 07
LÍNEA TELEFÒNICASUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Linia aeria sustentada per pals de fusta.1 SASS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 07
AFECTACIÓ LINEA FGCSUB-CAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dia Afectació a les línes de FGC degut a les obres dels viaductes, per al pas superior1 S0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 dias

C#*D#*E#*F#2 Duració de la construcció dels viaductes
sobre el FGC

155,000 155,000

TOTAL AMIDAMENT 155,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRESUB-CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1 PPA0U001

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 08
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUB-CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició2 XPA000RC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en tauler de viaducte, inclós equipos de mesura i caminos.
Totalment acabada

3 PPA1U020

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAROBRA 01
MEDIDAS CORRECTORASCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

1 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 18.663,160 18.663,160

C#*D#*E#*F#3 Ajardinamiento mediana 3.424,000 3.424,000

C#*D#*E#*F#4 Ajardinamiento rotondas 2.412,740 2.412,740

TOTAL AMIDAMENT 24.499,900

m Revegetació del camí d'obra entre 7 i 10 metres d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 25 cm de tot-u artificial i
cuneta revestida de formigó.

2 GR720X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 1.072,702 1.072,702

TOTAL AMIDAMENT 1.072,702

m2 Revegetació mitjana i rotondes3 PPX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2 u

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Rotonda 804,250 3,000 2.412,750

C#*D#*E#*F#3 Mitjana 3.304,000 3.304,000

TOTAL AMIDAMENT 5.716,750

m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

4 GR3PU050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2

C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 24.499,900 24.499,900

TOTAL AMIDAMENT 24.499,900

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

05/05/12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,66 4.177,000 0,101 19.464,82

G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports

3,43 24,000 0,002 82,32

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

35,71 2,000 0,003 71,42

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

44,70 50,000 0,014 2.235,00

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

2,54 17.334,000 0,245 44.028,36

G221U112 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

3,00 96.445,000 1,556 289.335,00

G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

0,76 96.584,000 0,397 73.403,84

G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

5,45 136,000 0,008 741,20

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

1,36 96.584,000 0,709 131.354,24

Euro
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05/05/12
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G227U01X m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

2,42 15.408,000 0,2010 37.287,36

G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric

13,16 15.408,000 1,0911 202.769,28

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

0,33 57.783,000 0,1012 19.068,39

G45Q m2 Estructura amb taulell de
vigues prefabricades per a pas
inferior, totalment acabat.

950,00 240,000 1,2213 228.000,00

G45X m2 Estructura amb taulell amb
llosa de formigó per a
viaducte, totalment acabat

1.350,00 10.920,000 79,0114 14.742.000,00

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

38,98 10.272,000 2,1515 400.402,56

G9610005 m2 Vorada de 40x40 cm, de pedra
granítica escairada i
buixardada, recta i corba,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

54,81 8.560,000 2,5116 469.173,60

G9H1U02P t Mescla bituminosa en calent
m-10, amb granulat calcari,
inclós filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60
kg/m2.

33,48 2.173,644 0,3917 72.773,60

G9H1U02Q t Mescla bituminosa en calent
g-20, amb granulat calcari,
inclós filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum.

33,48 4.991,336 0,9018 167.109,93

Euro
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G9H1U02X t Mescla bituminosa en calent
s-20, amb granulat calcari,
inclós filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum.

33,48 3.595,200 0,6519 120.367,30

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-50/70,
per a mescles bituminoses

397,68 1.797,600 3,8320 714.869,57

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,63 29.960,000 0,1021 18.874,80

G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou

0,38 29.960,000 0,0622 11.384,80

G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell

0,58 29.960,000 0,0923 17.376,80

G9X m2 Reg de curat per a capes
tractades amb conglomerats
hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant. 

0,76 29.960,000 0,1224 22.769,60

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

34,06 4.103,000 0,7525 139.748,18

GB2AU554 m Barrera de seguretat metàl·lica
doble, amb separador, tipus
BMDNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció
doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

81,01 455,000 0,2026 36.859,55

GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de
formigó, emmotllada 'in situ',
tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les
dues cares, de dimensions i
detalls segons plànols,
totalment acabada

75,81 63,000 0,0327 4.776,03

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,22 13.651,300 0,0928 16.654,59

Euro
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GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

20,21 511,326 0,0629 10.333,90

GBB1U030 u Placa d'acer galvanitzat de
40x40 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions dels
passos de cebra (S-13), amb
revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

44,65 23,000 0,0130 1.026,95

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

144,50 19,000 0,0131 2.745,50

GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

114,21 48,000 0,0332 5.482,08

GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer
galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

177,45 7,755 0,0133 1.376,12

GBBU101 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

98,85 90,000 0,0534 8.896,50

GBBU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

22,89 90,000 0,0135 2.060,10

Euro
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GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

199,41 17,234 0,0236 3.436,63

GD57U01Z m Cuneta profunda trapezoidal,
amb 1,00 m de base, 1,00 m
d'alçada i 2,00 m de llàmina
lliure, 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

22,90 1.687,848 0,2137 38.651,72

GD57U51Z m Cuneta profunda trapezoidal,
amb 0,50 m de base, 0,75 m
d'alçada i 1,50 m de llàmina
lliure, 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

23,28 1.363,194 0,1738 31.735,16

GD5GUZZZ m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

29,07 364,085 0,0639 10.583,95

GD75U05Z m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

116,80 2.140,000 1,3440 249.952,00

GD7U030 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

64,84 62,514 0,0241 4.053,41

GD7U03P m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 150 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

64,84 48,467 0,0242 3.142,60

Euro
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GD7U03Z m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 200 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

64,84 51,787 0,0243 3.357,87

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

2,84 5.598,948 0,0944 15.901,01

GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví,
inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2,04 30.098,848 0,3345 61.401,65

GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra

1,10 24.499,900 0,1446 26.949,89

GR720X m Revegetació del camí d'obra
entre 7 i 10 metres d'ample,
inclòs excavació i reblert
necessari, 25 cm de tot-u
artificial i cuneta revestida
de formigó.

63,22 1.072,702 0,3647 67.816,22

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

16.000,00 1,000 0,0948 16.000,00

PPA1U020 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a prova de carga en
tauler de viaducte, inclós
equipos de mesura i caminos.
Totalment acabada

1.561,26 11,000 0,0949 17.173,86

PPX m2 Revegetació mitjana i rotondes 1,30 5.716,750 0,0450 7.431,78

S0D dia Afectació a les línes de FGC
degut a les obres dels
viaductes, per al pas superior

135,00 155,000 0,1151 20.925,00

S0Q m Liniea eléctrica de ENDESA,
S.A.

126,00 90,000 0,0652 11.340,00

SASS m Linia aeria sustentada per pals
de fusta.

42,00 32,000 0,0153 1.344,00

XPA000RC pa Partida alçada a justificar per
la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició

9.246,40 1,000 0,0554 9.246,40

Euro
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

23.577,10 1,000 0,1355 23.577,10

TOTAL: 100,0018.658.923,53

Euro
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 €4,66m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €3,43mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

P- 2

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €35,71uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 3

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €44,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €2,54m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,00m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 6

(TRES EUROS)

 €0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 7

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €5,45m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 8

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €2,42m3G227U01X Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €13,16m3G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €0,33m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €950,00m2G45Q Estructura amb taulell de vigues prefabricades per a pas inferior, totalment acabat.P- 13
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.350,00m2G45X Estructura amb taulell amb llosa de formigó per a viaducte, totalment acabatP- 14
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €0,76m2G9X Reg de curat per a capes tractades amb conglomerats hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant. 

P- 15

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €38,98m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 16

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €54,81m2G9610005 Vorada de 40x40 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 17

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €33,48tG9H1U02P Mescla bituminosa en calent m-10, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2.

P- 18

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,48tG9H1U02Q Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i compactada, sense
incloure betum.

P- 19

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,48tG9H1U02X Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i compactada, sense
incloure betum.

P- 20

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-50/70, per a mescles bituminosesP- 21
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €0,63m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 22
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €0,38m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 23
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €0,58m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vellP- 24
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,06mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 25

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €81,01mGB2AU554 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent una tanca a cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

P- 26

(VUITANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

 €75,81mGB2CU050 Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

P- 27

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €1,22mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 28

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €20,21m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 29

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €98,85uGBBU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 30

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €22,89mGBBU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 31

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €44,65uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions dels passos de cebra
(S-13), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 32

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €144,50uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 33

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €114,21uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 34

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €177,45m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 35

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €199,41m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 36

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €22,90mGD57U01Z Cuneta profunda trapezoidal, amb 1,00 m de base, 1,00 m d'alçada i 2,00 m de llàmina lliure, 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- 37

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €23,28mGD57U51Z Cuneta profunda trapezoidal, amb 0,50 m de base, 0,75 m d'alçada i 1,50 m de llàmina lliure, 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- 38

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €29,07mGD5GUZZZ Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 39

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

 €64,84mGD7U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 40

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €64,84mGD7U03P Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 150 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 41

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €64,84mGD7U03Z Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 200 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 42

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €116,80mGD75U05Z Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 43

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €63,22mGR720X Revegetació del camí d'obra entre 7 i 10 metres d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 25
cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó.

P- 44

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €2,84m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 45

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,04m3GR3PU050 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 46

(DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €1,10m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 47

(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €1,30m2PPX Revegetació mitjana i rotondesP- 48
(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €16.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 49

(SETZE MIL EUROS)

 €1.561,26paPPA1U020 Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en tauler de viaducte, inclós equipos de
mesura i caminos. Totalment acabada

P- 50

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €135,00diaS0D Afectació a les línes de FGC degut a les obres dels viaductes, per al pas superiorP- 51
(CENT TRENTA-CINC EUROS)

 €126,00mS0Q Liniea eléctrica de ENDESA, S.A.P- 52
(CENT VINT-I-SIS EUROS)

 €42,00mSASS Linia aeria sustentada per pals de fusta.P- 53
(QUARANTA-DOS EUROS)

En Barcelona,

18 de mayo de 2012

Ingeniera autora del proyecto

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

P- 1  €4,66

Altres conceptes 4,66 €

mG21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports

P- 2  €3,43

Altres conceptes 3,43 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 3  €35,71

Altres conceptes 35,71 €

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

P- 4  €44,70

Altres conceptes 44,70 €

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

P- 5  €2,54

Altres conceptes 2,54 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6  €3,00

Altres conceptes 3,00 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

P- 7  €0,76

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 0,71 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 8  €5,45

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Altres conceptes 1,40 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 9  €1,36

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,31 €

m3G227U01X Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10  €2,42

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU101 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia

obra
 €0,81600

Altres conceptes 1,55 €
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m3G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 11  €13,16

B0111000 Aigua  €0,05050
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en

sacs
 €8,94528

Altres conceptes 4,16 €

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

P- 12  €0,33

Altres conceptes 0,33 €

m2G45Q Estructura amb taulell de vigues prefabricades per a pas inferior, totalment
acabat.

P- 13  €950,00

Sense descomposició 950,00 €

m2G45X Estructura amb taulell amb llosa de formigó per a viaducte, totalment acabatP- 14  €1.350,00

Sense descomposició 1.350,00 €

m2G9X Reg de curat per a capes tractades amb conglomerats hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i
granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant. 

P- 15  €0,76

Sense descomposició 0,76 €

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

P- 16  €38,98

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

granel
 €7,45440

Altres conceptes 14,38 €

m2G9610005 Vorada de 40x40 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 17  €54,81

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

 €4,50450

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,86690
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B961UC05 Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de

15x25 cm
 €34,63950

Altres conceptes 12,75 €

tG9H1U02P Mescla bituminosa en calent m-10, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2.

P- 18  €33,48

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 8,81 €

tG9H1U02Q Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i
compactada, sense incloure betum.

P- 19  €33,48

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000
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Altres conceptes 8,81 €

tG9H1U02X Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcari, inclós filler, estesa i
compactada, sense incloure betum.

P- 20  €33,48

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 8,81 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-50/70, per a mescles bituminosesP- 21  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 18,94 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 22  €0,63

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

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 23  €0,38

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,21000
Altres conceptes 0,17 €

m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
vell

P- 24  €0,58

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,39200
Altres conceptes 0,19 €

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

P- 25  €34,06

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

 €24,76000

Altres conceptes 9,30 €

mGB2AU554 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent una tanca a cada costat del pal de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

P- 26  €81,01

BBM2U554 Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €58,96000

Altres conceptes 22,05 €

mGB2CU050 Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a
(New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i
detalls segons plànols, totalment acabada

P- 27  €75,81

B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €34,52400

B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €6,83280
B0DZA000 Desencofrant  €0,22700

Altres conceptes 34,23 €

mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 28  €1,22

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,82800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,08190
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Altres conceptes 0,31 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 29  €20,21

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 11,46 €

uGBBU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 30  €98,85

BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €37,20000

BBMZU620 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €46,55000

Altres conceptes 15,10 €

mGBBU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 31  €22,89

BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €19,80000

Altres conceptes 3,09 €

uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
dels passos de cebra (S-13), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 32  €44,65

BBM1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

 €29,54000

Altres conceptes 15,11 €

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

P- 33  €144,50

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

 €123,11000

Altres conceptes 21,39 €

uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 34  €114,21

BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €97,14000

Altres conceptes 17,07 €

m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 35  €177,45

BBM1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, incloses brides i elements de fixació al
suport

 €154,37000

Altres conceptes 23,08 €

m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 36  €199,41
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B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €87,40800

Altres conceptes 112,00 €

mGD57U01Z Cuneta profunda trapezoidal, amb 1,00 m de base, 1,00 m d'alçada i 2,00 m
de llàmina lliure, 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- 37  €22,90

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €15,14400

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02486
B0A3UC10 Clau acer  €0,06050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,28681
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,25200
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540

Altres conceptes 7,09 €

mGD57U51Z Cuneta profunda trapezoidal, amb 0,50 m de base, 0,75 m d'alçada i 1,50 m
de llàmina lliure, 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- 38  €23,28

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €13,78104

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02825
B0A3UC10 Clau acer  €0,09075
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,32250
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,30240
B0DZA000 Desencofrant  €0,05675

Altres conceptes 8,70 €

mGD5GUZZZ Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 39  €29,07

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €4,16460

B071UC01 Morter M-80  €0,26997
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

30x9 cm interiors mínim
 €15,77100

Altres conceptes 8,86 €

mGD7U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 40  €64,84

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

 €37,74225

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm  €13,83900

Altres conceptes 12,90 €

mGD7U03P Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 150 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 41  €64,84

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

 €37,74225

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm  €13,83900

Altres conceptes 12,90 €
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mGD7U03Z Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 200 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 42  €64,84

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

 €37,74225

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm  €13,83900

Altres conceptes 12,90 €

mGD75U05Z Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 43  €116,80

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €66,48216

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

Altres conceptes 18,96 €

mGR720X Revegetació del camí d'obra entre 7 i 10 metres d'ample, inclòs excavació i
reblert necessari, 25 cm de tot-u artificial i cuneta revestida de formigó.

P- 44  €63,22

Sense descomposició 63,22 €

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

P- 45  €2,84

Altres conceptes 2,84 €

m3GR3PU050 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o
oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 46  €2,04

BR34U002 Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví  €0,07294
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,78000

Altres conceptes 1,19 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 47  €1,10

B0111000 Aigua  €0,01818
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,44 €

m2PPX Revegetació mitjana i rotondesP- 48  €1,30

Sense descomposició 1,30 €

paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

P- 49  €16.000,00

Sense descomposició 16.000,00 €

paPPA1U020 Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en tauler de
viaducte, inclós equipos de mesura i caminos. Totalment acabada

P- 50  €1.561,26

Sense descomposició 1.561,26 €
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diaS0D Afectació a les línes de FGC degut a les obres dels viaductes, per al pas
superior

P- 51  €135,00

Sense descomposició 135,00 €

mS0Q Liniea eléctrica de ENDESA, S.A.P- 52  €126,00

Sense descomposició 126,00 €

mSASS Linia aeria sustentada per pals de fusta.P- 53  €42,00

Sense descomposició 42,00 €

En Barcelona,
18 de mayo de 2012

Ingeniera autora del proyecto
Pilar Millán Pastor
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OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL ACTUACIONS PREVIES01

SUB-CAPITOL ACTUACIONS PRÈVIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 3)

2,00035,71 71,42

2 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports (P - 2)

24,0003,43 82,32

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

4.177,0004,66 19.464,82

4 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

57.783,0000,33 19.068,39

5 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

50,00044,70 2.235,00

6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 7)

96.584,0000,76 73.403,84

SUB-CAPITOLTOTAL 01.01.01 114.325,79

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUB-CAPITOL   01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

17.334,0002,54 44.028,36

2 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs
estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

15.408,00013,16 202.769,28

3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 8)

136,0005,45 741,20

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

96.584,0001,36 131.354,24

5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 45)

5.598,9482,84 15.901,01

6 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal,
tipus boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P -
46)

5.598,9482,04 11.421,85

Euro
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7 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

96.445,0003,00 289.335,00

8 G227U01X m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

15.408,0002,42 37.287,36

SUB-CAPITOLTOTAL 01.02.01 732.838,30

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03

SUB-CAPITOL   01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 22) 29.960,0000,63 18.874,80

2 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 23)

29.960,0000,38 11.384,80

3 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

10.272,00038,98 400.402,56

4 G9610005 m2 Vorada de 40x40 cm, de pedra granítica escairada i buixardada,
recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 17)

8.560,00054,81 469.173,60

5 G9H1U02X t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcari, inclós
filler, estesa i compactada, sense incloure betum. (P - 20)

3.595,20033,48 120.367,30

6 G9H1U02Q t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcari, inclós
filler, estesa i compactada, sense incloure betum. (P - 19)

4.991,33633,48 167.109,93

7 G9H1U02P t Mescla bituminosa en calent m-10, amb granulat calcari, inclós
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2. (P - 18)

2.173,64433,48 72.773,60

8 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-50/70, per a mescles bituminoses (P - 21) 1.797,600397,68 714.869,57

9 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell (P - 24)

29.960,0000,58 17.376,80

10 G9X m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerats hidràulics,
amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2
de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant.  (P - 15)

29.960,0000,76 22.769,60

SUB-CAPITOLTOTAL 01.03.01 2.015.102,56

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45X m2 Estructura amb taulell amb llosa de formigó per a viaducte,
totalment acabat (P - 14)

10.920,0001.350,00 14.742.000,00

2 G45Q m2 Estructura amb taulell de vigues prefabricades per a pas inferior,
totalment acabat. (P - 13)

240,000950,00 228.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 14.970.000,00

Euro
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OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL DRENATGES05

SUB-CAPITOL DRENATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U01Z m Cuneta profunda trapezoidal, amb 1,00 m de base, 1,00 m
d'alçada i 2,00 m de llàmina lliure, 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 - 37)

1.687,84822,90 38.651,72

2 GD57U51Z m Cuneta profunda trapezoidal, amb 0,50 m de base, 0,75 m
d'alçada i 1,50 m de llàmina lliure, 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 - 38)

1.363,19423,28 31.735,16

3 GD5GUZZZ m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport
a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 39)

364,08529,07 10.583,95

4 GD75U05Z m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 43)

2.140,000116,80 249.952,00

5 GD7U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 40)

62,51464,84 4.053,41

6 GD7U03Z m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 200 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 42)

51,78764,84 3.357,87

7 GD7U03P m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 150 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 41)

48,46764,84 3.142,60

SUB-CAPITOLTOTAL 01.05.01 341.476,71

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ06

SUB-CAPITOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 28)

13.651,3001,22 16.654,59

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
29)

511,32620,21 10.333,90

SUB-CAPITOLTOTAL 01.06.01 26.988,49

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

Euro
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CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ06

SUB-CAPITOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 33)

19,000144,50 2.745,50

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 34)

48,000114,21 5.482,08

3 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per
a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 35)

7,755177,45 1.376,12

4 GBB1U030 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions dels passos de cebra (S-13), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 32)

23,00044,65 1.026,95

5 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 36)

17,234199,41 3.436,63

6 GBBU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 30)

90,00098,85 8.896,50

7 GBBU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 31)

90,00022,89 2.060,10

SUB-CAPITOLTOTAL 01.06.02 25.023,88

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ06

SUB-CAPITOL PROTECCIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 25)

4.103,00034,06 139.748,18

2 GB2AU554 m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus
BMDNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent una tanca a
cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 26)

455,00081,01 36.859,55

3 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
BHDEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues
cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada
(P - 27)

63,00075,81 4.776,03

Euro



Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

PRESSUPOST Pàg.: 5

SUB-CAPITOLTOTAL 01.06.03 181.383,76

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS07

SUB-CAPITOL LINIA ELÈCTRICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S0Q m Liniea eléctrica de ENDESA, S.A. (P - 52) 90,000126,00 11.340,00

SUB-CAPITOLTOTAL 01.07.01 11.340,00

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS07

SUB-CAPITOL LÍNEA TELEFÒNICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SASS m Linia aeria sustentada per pals de fusta. (P - 53) 32,00042,00 1.344,00

SUB-CAPITOLTOTAL 01.07.02 1.344,00

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS07

SUB-CAPITOL AFECTACIÓ LINEA FGC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S0D dia Afectació a les línes de FGC degut a les obres dels viaductes,
per al pas superior (P - 51)

155,000135,00 20.925,00

SUB-CAPITOLTOTAL 01.07.03 20.925,00

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

SUB-CAPITOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 49)

1,00016.000,00 16.000,00

SUB-CAPITOLTOTAL 01.08.01 16.000,00

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES08

SUB-CAPITOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00023.577,10 23.577,10

2 XPA000RC pa Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus de
Construcció i Demolició (P - 0)

1,0009.246,40 9.246,40

3 PPA1U020 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de carga en
tauler de viaducte, inclós equipos de mesura i caminos.
Totalment acabada (P - 50)

11,0001.561,26 17.173,86

SUB-CAPITOLTOTAL 01.08.02 49.997,36

Euro



Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

PRESSUPOST Pàg.: 6

OBRA PRESSUPOST  VÍA INTERPOLAR01

CAPÍTOL MEDIDAS CORRECTORAS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 47)

24.499,9001,10 26.949,89

2 GR720X m Revegetació del camí d'obra entre 7 i 10 metres d'ample, inclòs
excavació i reblert necessari, 25 cm de tot-u artificial i cuneta
revestida de formigó. (P - 44)

1.072,70263,22 67.816,22

3 PPX m2 Revegetació mitjana i rotondes (P - 48) 5.716,7501,30 7.431,78

4 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal,
tipus boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P -
46)

24.499,9002,04 49.979,80

CAPÍTOLTOTAL 01.09 152.177,69

Euro



Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUB-CAPITOL Import

Sub-Capitol 01.01.01 ACTUACIONS PRÈVIES 114.325,79
01.01 ACTUACIONS PREVIESCapítol 114.325,79

Sub-Capitol 01.02.01  732.838,30
01.02 MOVIMENT DE TERRESCapítol 732.838,30

Sub-Capitol 01.03.01  2.015.102,56
01.03 FERMS I PAVIMENTSCapítol 2.015.102,56

Sub-Capitol 01.05.01 DRENATGE 341.476,71
01.05 DRENATGESCapítol 341.476,71

Sub-Capitol 01.06.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 26.988,49
Sub-Capitol 01.06.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 25.023,88
Sub-Capitol 01.06.03 PROTECCIONS 181.383,76

01.06 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓCapítol 233.396,13

Sub-Capitol 01.07.01 Linia elèctrica 11.340,00
Sub-Capitol 01.07.02 Línea telefònica 1.344,00
Sub-Capitol 01.07.03 Afectació linea FGC 20.925,00

01.07 SERVEIS AFECTATSCapítol 33.609,00

Sub-Capitol 01.08.01 PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE 16.000,00
Sub-Capitol 01.08.02 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 49.997,36

01.08 PARTIDES ALÇADESCapítol 65.997,36

3.536.745,85

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ACTUACIONS PREVIES 114.325,79
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 732.838,30
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 2.015.102,56
Capítol 01.04 ESTRUCTURES 14.970.000,00
Capítol 01.05 DRENATGES 341.476,71
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 233.396,13
Capítol 01.07 SERVEIS AFECTATS 33.609,00
Capítol 01.08 PARTIDES ALÇADES 65.997,36
Capítol 01.09 MEDIDAS CORRECTORAS 152.177,69

01 Pressupost  Vía interpolarObra 18.658.923,54

18.658.923,54

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Vía interpolar 18.658.923,54
18.658.923,54

Euro



Vía interpolar desde Can Sant Joan al nudo de Sant Pau

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

18.658.923,54PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

2.425.660,0613,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 18.658.923,54....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 18.658.923,54....................................................................................................................................1.119.535,41

Subtotal 22.204.119,01

18,00 % IVA SOBRE 22.204.119,01....................................................................................................................................3.996.741,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 26.200.860,43€

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

( VINT-I-SIS MILIONS DOS-CENTS  MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES
CENTIMS )

En Barcelona,
18 de mayo de 2012

Ingeniera autora del proyecto
Pilar Millán Pastor


