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Mediciones 



Implantación de carril bici entre Terrassa y Sabadell

MEDICIONES Pág.:12/06/15 1Fecha:

PRESSUPOST  01OBRA 01
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONESCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1 G2194AC5

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

1 DEMOLICIÓN ACERA

C#*D#*E#*F#2 Fase 1 231,510 231,510

C#*D#*E#*F#3 Fase 2 391,780 391,780

C#*D#*E#*F#4 Fase 3 1.080,080 1.080,080

TOTAL MEDICIÓN 1.703,370

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

2 G2194AG5

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

1 DEMOLICIÓN ISLETA

C#*D#*E#*F#2 Fase 1 5,480 5,480

C#*D#*E#*F#3 Fase 2 50,650 50,650

C#*D#*E#*F#4 Fase 3 9,790 9,790

TOTAL MEDICIÓN 65,920

m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor3 G2142301

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

C#*D#*E#*F#1 Muro parcela carretera de Moncada,
661

37,000 0,100 3,700

C#*D#*E#*F#2 Muro parcela PK 1+800 eje 2 24,700 0,100 2,470

TOTAL MEDICIÓN 6,170

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

4 G219U040

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

C#*D#*E#*F#1 Fase 2 1.897,470 1.897,470

TOTAL MEDICIÓN 1.897,470

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5 G2191305

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

C#*D#*E#*F#1 Fase 1 15,750 15,750

C#*D#*E#*F#2 Fase 2 49,500 49,500

C#*D#*E#*F#3 Fase 3 19,000 19,000

EUR



Implantación de carril bici entre Terrassa y Sabadell

MEDICIONES Pág.:12/06/15 2Fecha:

TOTAL MEDICIÓN 84,250

m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6 G21D5QPB

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

C#*D#*E#*F#1 Cuneta existente a demoler 303,080 303,080

TOTAL MEDICIÓN 303,080

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

7 G219U200

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

C#*D#*E#*F#1 Tramo 4 193,000 10,000 1.930,000

C#*D#*E#*F#2 Tramo 8 500,000 10,000 5.000,000

TOTAL MEDICIÓN 6.930,000

m3 Mur de formigó armat amb formigó HA-25 i armadura de B500S8 G61111VX

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

1 RECONSTRUCCIÓN DE MUROS
DEMOLIDOS

C#*D#*E#*F#2 Muro parcela carretera Moncada 2,370 2,370

C#*D#*E#*F#3 Muro PK1+800 3,770 3,770

TOTAL MEDICIÓN 6,140

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
DESBROCETITOL 3 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G22DU010

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

C#*D#*E#*F#1 Superficie total a desbrozar 12.970,640 12.970,640

TOTAL MEDICIÓN 12.970,640

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
DESMONTETITOL 3 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G221U010

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

C#*D#*E#*F#1 Total tierra vegetal a excavar 2.877,750 2.877,750

TOTAL MEDICIÓN 2.877,750

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

2 G221U115

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

C#*D#*E#*F#1 Total desmonte a excavar 7.544,640 7.544,640

TOTAL MEDICIÓN 7.544,640

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
TERRAPLÉNTITOL 3 30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat.

1 G2261111

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen de terraplenado 247,440 247,440

TOTAL MEDICIÓN 247,440

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02
EXPLANADATITOL 3 40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada procedent de prèstec, de >45 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM

1 G91912C1

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen total suelo adecuado 4.275,930 4.275,930

TOTAL MEDICIÓN 4.275,930

m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada, procedent de prèstec, de >45 cm de gruix, i compactació
del material al 100 % del PM

2 G91913C1

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen total de suelo seleccionado 499,340 499,340

TOTAL MEDICIÓN 499,340

PRESSUPOST  01OBRA 01
DRENAJE LONGITUDINALCAPÍTOL 03

EUR
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta profunda triangular de 0,70 m d'amplada i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

1 GD57U510

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

C#*D#*E#*F#1 Cuneta de desmonte 1.408,950 1.408,950

TOTAL MEDICIÓN 1.408,950

m Cuneta triangular de 0,7 m d'amplària i 0,2 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materiales resultants

2 GD56U515

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

C#*D#*E#*F#1 Cunetas de tierra 53,210 53,210

TOTAL MEDICIÓN 53,210

m Canalització amb tub de formigó armat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 15 N7mm2 de resistència característica a la compressió

3 GD75U030

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

C#*D#*E#*F#1 Salvacunetas 269,800 269,800

TOTAL MEDICIÓN 269,800

u Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa per a tub de formigó de DN500mm, amb totes les feines
adients

4 G4L50060

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

u Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa per a tub de formigó de DN500mm, amb totes les feines
adients

5 G4L50061

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
OBRAS DE FÁBRICACAPÍTOL 04
AMPLIACIÓN DRENAJE TRANSVERSALTITOL 3 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació
de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

1 GD78U200

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Ampliación drenaje transversal PK
0+987 eje 2

4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
OBRAS DE FÁBRICACAPÍTOL 04
AMPLIACIÓN PASO INFERIORTITOL 3 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Ampliació pas inferior amb calaix de formigó armat, totalment acabada1 G4XXV001

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

C#*D#*E#*F#1 Prolongación paso inferior 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 05
MATERIALES GRANULARESTITOL 3 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen total zahorra artificial 364,800 364,800

TOTAL MEDICIÓN 364,800

PRESSUPOST  01OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 05
MATERIALES TRATADOS CON CEMENTOTITOL 3 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM

1 G9351425

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen total suelo cemento 1.480,080 1.480,080

TOTAL MEDICIÓN 1.480,080

m3 Base de formigó HM-20, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U040

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen total base de hormigón 37,040 37,040

TOTAL MEDICIÓN 37,040

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 05
PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSASTITOL 3 30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

1 G9H11752

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

C#*D#*E#*F#1 Total AC16 surf B60/70 S 188,800 188,800

TOTAL MEDICIÓN 188,800

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

2 G9H11B51

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

C#*D#*E#*F#1 Total AC22 bin B60/70 S 33,290 33,290

TOTAL MEDICIÓN 33,290

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

3 G9H11J51

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

C#*D#*E#*F#1 Total AC22 base B60/70 G 99,870 99,870

TOTAL MEDICIÓN 99,870

t Paviment de mescla biruminosa en calent colorejada amb òxid de ferro per a capa de trànsit, inclòs filler, amb betum
asfàltic de penetració B70/60, estesa i compactada

4 G9H1V752

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

C#*D#*E#*F#1 Total Slurry rojo 46,490 46,490

TOTAL MEDICIÓN 46,490

PRESSUPOST  01OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 05
RIEGOSTITOL 3 40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Superficie total 665,780 665,780

TOTAL MEDICIÓN 665,780

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

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

C#*D#*E#*F#1 Superficie total 3.704,510 3.704,510

TOTAL MEDICIÓN 3.704,510

PRESSUPOST  01OBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTOL 05
PAVIMENTOSTITOL 3 50

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Vorada de 25x15 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

1 G9650020

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

C#*D#*E#*F#1 Metros totales bordillo 167,920 167,920

TOTAL MEDICIÓN 167,920

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

2 G974U012

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

C#*D#*E#*F#1 Metros totales rigola 167,920 167,920

TOTAL MEDICIÓN 167,920

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment pòrtland

3 G9E1320G

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

C#*D#*E#*F#1 Superficie pavimento baldosas 265,770 265,770

TOTAL MEDICIÓN 265,770

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb estenedora, ratllat mecànico-manual

4 G9GA5T85

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

C#*D#*E#*F#1 Camino peatonal 40,310 40,310

TOTAL MEDICIÓN 40,310

m Gual de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i rejuntat amb morter

5 G985170H

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

C#*D#*E#*F#1 Fase 1 15,750 15,750

C#*D#*E#*F#2 Fase 2 49,500 49,500

C#*D#*E#*F#3 Fase 3 19,000 19,000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 84,250

PRESSUPOST  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADOCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GBA33001

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

C#*D#*E#*F#1 Stops 0,580 25,000 14,500

C#*D#*E#*F#2 Cedas 0,400 11,000 4,400

C#*D#*E#*F#3 Biciletas 0,110 23,000 2,000 5,060

C#*D#*E#*F#4 Peaton 0,250 10,000 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Flechas 0,040 33,000 2,000 2,640

TOTAL MEDICIÓN 31,600

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

2 GBA1U310

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

C#*D#*E#*F#1 Carri bici protegido 306,060 1,330 407,060

C#*D#*E#*F#2 Acera bici 1.424,730 2,330 3.319,621

C#*D#*E#*F#3 Pista bici 1.838,030 0,330 606,550

TOTAL MEDICIÓN 4.333,231

m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U240

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

C#*D#*E#*F#1 Carri bici protegido 306,060 1,000 306,060

TOTAL MEDICIÓN 306,060

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

4 GBA1U350

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

C#*D#*E#*F#1 Linea discontinua ceda el paso 0,670 11,000 7,370

C#*D#*E#*F#2 Linea continua stop 1,000 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 32,370

m Pintat de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5 GBA1U020

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

C#*D#*E#*F#1 Intersecciones 270,150 2,000 0,500 270,150

TOTAL MEDICIÓN 270,150

PRESSUPOST  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADOCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GBB1U011

MEDICIÓN  DIRECTA 27,000

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

2 GBB1U102

MEDICIÓN  DIRECTA 63,000

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

3 GBB1U121

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament4 GBB21501

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 15x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

5 GBB21631

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x120 cm acabada en fletxa, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

6 GBB21731

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

7 GBBVU205

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

T1 nº palos altura palos

C#*D#*E#*F#2 133,000 2,200 292,600

TOTAL MEDICIÓN 292,600

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

8 GBBVU001

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

EUR
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T1 Profundidad (m) Ancho (m) Largo (m) Nºseñales

C#*D#*E#*F#2 0,800 0,500 0,500 133,000 26,600

TOTAL MEDICIÓN 26,600

u Semàfor per a ciclistas amb dos focus amb situeta de bicicleta vermella i verda, làmpades d'incandescencia, pintat i
instal·lat.

9 GBBVU021

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADOCAPÍTOL 06
BARRERAS DE SEGURIDADTITOL 3 30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GB2AU503

MEDICIÓN  DIRECTA 115,180

m Barrera de troncs de fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), de 1,1 m d'alçada sobre el terreny,
realitzada amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2m, clavats al terreny 80 cm, i un passamà superior de 10 cm, units
amb peces especials d'acer galvanitzat

2 GB2AAV03

MEDICIÓN  DIRECTA 930,190

u Xicana de fusta3 GBC1AV05

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

C#*D#*E#*F#2 Intersecciones con chicana 12,000 2,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

u Separador de carril bici de 55cm de llarg x 15 cm d'ample x 8 cm d'alt. Fabricat amb cautxú 100% recicliat, amb arandela
insertada, banda groga. Anclatge amb cargols inclosos.

4 GB2AU501

MEDICIÓN  DIRECTA 236,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADOCAPÍTOL 06
ALUMBRADOTITOL 3 40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Luminaria tipus FaMA, farola modular autònoma, amb alimentació forovoltaica1 F4341U01

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓN TALUDESTITOL 3 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GR3PU010

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

C#*D#*E#*F#1 m3 de tierra vegetal terraplenes 2.120,940 0,300 636,282

C#*D#*E#*F#2 m3 de tierra vegetal desmontes 2.534,780 0,300 760,434

TOTAL MEDICIÓN 1.396,716

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob2 GR3PU060

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

C#*D#*E#*F#1 m3 de tierra vegetal terraplenes 2.120,940 0,300 636,282

C#*D#*E#*F#2 m3 de tierra vegetal desmontes 2.534,780 0,300 760,434

TOTAL MEDICIÓN 1.396,716

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

3 GR720001

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

C#*D#*E#*F#1 m3 de tierra vegetal terraplenes 2.120,940 2.120,940

C#*D#*E#*F#2 m3 de tierra vegetal desmontes 2.534,780 2.534,780

TOTAL MEDICIÓN 4.655,720

PRESSUPOST  01OBRA 01
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓN DE ZONAS DE OCUPACIÓN TEMPORALTITOL 3 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GR3PU010

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

C#*D#*E#*F#1 345,760 0,300 103,728

TOTAL MEDICIÓN 103,728

m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob2 GR3PU060

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

C#*D#*E#*F#1 345,760 0,300 103,728

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 103,728

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGROCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICARCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex de Serveis Afectats del Document Núm. 1 del present
projecte

1 XPA00SA

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

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.2 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19863 XPA900AC

MEDICIÓN  DIRECTA 0,010

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4.800,00uF4341U01 Luminaria tipus FaMA, farola modular autònoma, amb alimentació forovoltaicaP- 1
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS)

 €18,55m3G2142301 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

P- 2

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €4,07mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 3

(CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €3,89m2G2194AC5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 4

(TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €4,34m2G2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 5

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €4,58m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €0,75m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 7

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €3,77mG21D5QPB Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 8

(TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €2,48m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €4,75m3G221U115 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- 10

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €3,54m3G2261111 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat.

P- 11

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 12

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €85,64m3G450U040 Base de formigó HM-20, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 13
(OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €123,43uG4L50060 Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa per a tub de formigó de DN500mm, amb
totes les feines adients

P- 14

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €97,78uG4L50061 Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa per a tub de formigó de DN500mm, amb
totes les feines adients

P- 15

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €6.469,46mG4XXV001 Ampliació pas inferior amb calaix de formigó armat, totalment acabadaP- 16
(SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €295,26m3G61111VX Mur de formigó armat amb formigó HA-25 i armadura de B500SP- 17
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

 €5,52m3G91912C1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada procedent de prèstec, de >45 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM

P- 18

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €5,52m3G91913C1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada, procedent de prèstec, de >45 cm de
gruix, i compactació del material al 100 % del PM

P- 19

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €20,01m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 20
(VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €38,93m3G9351425 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98% del PM

P- 21

(TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €27,66mG9650020 Vorada de 25x15 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, 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- 22

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €12,70mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

P- 23

(DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

 €38,25mG985170H Gual de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i rejuntat amb morter

P- 24

(TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €31,22m2G9E1320G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 25

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €96,80m3G9GA5T85 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb
estenedora, ratllat mecànico-manual

P- 26

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

 €54,48tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 60/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 27

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €55,41tG9H11B51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 28

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €55,15tG9H11J51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

P- 29

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €56,46tG9H1V752 Paviment de mescla biruminosa en calent colorejada amb òxid de ferro per a capa de trànsit, inclòs
filler, amb betum asfàltic de penetració B70/60, estesa i compactada

P- 30

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €0,61m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 31
(CERO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €0,44m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m P- 32
(CERO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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 €30,24mGB2AAV03 Barrera de troncs de fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), de 1,1 m
d'alçada sobre el terreny, realitzada amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2m, clavats al terreny 80
cm, i un passamà superior de 10 cm, units amb peces especials d'acer galvanitzat

P- 33

(TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €19,12uGB2AU501 Separador de carril bici de 55cm de llarg x 15 cm d'ample x 8 cm d'alt. Fabricat amb cautxú 100%
recicliat, amb arandela insertada, banda groga. Anclatge amb cargols inclosos.

P- 34

(DIECINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €33,08mGB2AU503 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- 35

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €1,06mGBA1U020 Pintat de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 36

(UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €1,58mGBA1U240 Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 37

(UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €0,95mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 38

(CERO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €3,21mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 39

(TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

 €19,53m2GBA33001 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- 40

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €93,68uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 41

(NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €140,01uGBB1U102 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- 42

(CIENTO CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS)

 €136,49uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 43

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €150,29uGBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 44

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

 €115,42uGBB21631 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 15x120 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

P- 45

(CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €130,90uGBB21731 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x120 cm acabada en fletxa, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 46

(CIENTO TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
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 €194,53m3GBBVU001 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- 47

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €221,11uGBBVU021 Semàfor per a ciclistas amb dos focus amb situeta de bicicleta vermella i verda, làmpades
d'incandescencia, pintat i instal·lat.

P- 48

(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

 €34,04mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 49

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €38,43uGBC1AV05 Xicana de fustaP- 50
(TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €2,54mGD56U515 Cuneta triangular de 0,7 m d'amplària i 0,2 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materiales resultants

P- 51

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €15,26mGD57U510 Cuneta profunda triangular de 0,70 m d'amplada i 0,2 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 52

(QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

 €63,12mGD75U030 Canalització amb tub de formigó armat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N7mm2 de resistència característica a la compressió

P- 53

(SESENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €691,72mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 54

(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €2,76m3GR3PU010 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- 55

(DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €2,00m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 56

(DOS EUROS)

 €1,07m2GR720001 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- 57

(UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €25.000,00paPPA0U001 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- 58

(VEINTICINCO MIL EUROS)
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uF4341U01 Luminaria tipus FaMA, farola modular autònoma, amb alimentació
forovoltaica

P- 1  €4.800,00

Sin descomposición 4.800,00 €

m3G2142301 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 2  €18,55

Otros conceptos 18,55 €

mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 3  €4,07

Otros conceptos 4,07 €

m2G2194AC5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 4  €3,89

Otros conceptos 3,89 €

m2G2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 5  €4,34

Otros conceptos 4,34 €

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

P- 6  €4,58

Otros conceptos 4,58 €

m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 7  €0,75

Otros conceptos 0,75 €

mG21D5QPB Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb
parets de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 8  €3,77

Otros conceptos 3,77 €

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

P- 9  €2,48

Otros conceptos 2,48 €

m3G221U115 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- 10  €4,75

Otros conceptos 4,75 €

m3G2261111 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat.

P- 11  €3,54

B0111000 Aigua  €0,06250
Otros conceptos 3,48 €

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

P- 12  €0,22

Otros conceptos 0,22 €
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m3G450U040 Base de formigó HM-20, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 13  €85,64

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

 €76,48200

Otros conceptos 9,16 €

uG4L50060 Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa per a tub de
formigó de DN500mm, amb totes les feines adients

P- 14  €123,43

Sin descomposición 123,43 €

uG4L50061 Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa per a tub de
formigó de DN500mm, amb totes les feines adients

P- 15  €97,78

Sin descomposición 97,78 €

mG4XXV001 Ampliació pas inferior amb calaix de formigó armat, totalment acabadaP- 16  €6.469,46

Sin descomposición 6.469,46 €

m3G61111VX Mur de formigó armat amb formigó HA-25 i armadura de B500SP- 17  €295,26

Sin descomposición 295,26 €

m3G91912C1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada procedent de
prèstec, de >45 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM

P- 18  €5,52

B0111000 Aigua  €0,06250
Otros conceptos 5,46 €

m3G91913C1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada, procedent de
prèstec, de >45 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM

P- 19  €5,52

B0111000 Aigua  €0,06250
Otros conceptos 5,46 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

P- 20  €20,01

B0111000 Aigua  €0,06250
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600

Otros conceptos 1,25 €

m3G9351425 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5
N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

P- 21  €38,93

B0111000 Aigua  €0,03125
Otros conceptos 38,90 €

mG9650020 Vorada de 25x15 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, 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- 22  €27,66

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

 €5,46000

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,86000
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,14000
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x15 cm, tipus T-2  €8,02200

Otros conceptos 11,09 €

mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

P- 23  €12,70

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €4,09500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,44450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €3,39150

Otros conceptos 4,17 €

mG985170H Gual de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
rejuntat amb morter

P- 24  €38,25

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

 €8,17493

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06995

B9851700 Peça de formigó per a guals, monocapa, de 40x60 cm  €10,67850
Otros conceptos 19,33 €

m2G9E1320G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

P- 25  €31,22

B0111000 Aigua  €0,00125
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €0,32023

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,18120
Otros conceptos 24,72 €

m3G9GA5T85 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-20/P/20 de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb estenedora,
ratllat mecànico-manual

P- 26  €96,80

B064E26C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment.

 €77,39550

Otros conceptos 19,40 €

tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 27  €54,48

B9H11752 Mescla biruminosa en calent colorejada amb òxid de ferro per a capa de
trànsit, inclòs filler, amb betum asfàltic de penetració B70/60, estesa i
compactada

 €50,98000

Otros conceptos 3,50 €

tG9H11B51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

P- 28  €55,41

B9H11B51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític

 €51,91000

Otros conceptos 3,50 €

tG9H11J51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
60/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat granític, estesa i compactada

P- 29  €55,15

B9H11J51 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític

 €51,65000

Otros conceptos 3,50 €
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tG9H1V752 Paviment de mescla biruminosa en calent colorejada amb òxid de ferro per
a capa de trànsit, inclòs filler, amb betum asfàltic de penetració B70/60,
estesa i compactada

P- 30  €56,46

B9H11752 Mescla biruminosa en calent colorejada amb òxid de ferro per a capa de
trànsit, inclòs filler, amb betum asfàltic de penetració B70/60, estesa i
compactada

 €50,98000

Otros conceptos 5,48 €

m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 31  €0,61

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,49200
Otros conceptos 0,12 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m P- 32  €0,44

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,28000
Otros conceptos 0,16 €

mGB2AAV03 Barrera de troncs de fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de
protecció IV), de 1,1 m d'alçada sobre el terreny, realitzada amb muntants
de 10 cm de diàmetre cada 2m, clavats al terreny 80 cm, i un passamà
superior de 10 cm, units amb peces especials d'acer galvanitzat

P- 33  €30,24

BBM2AV03 Barrera de troncs de fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau  €21,92000
Otros conceptos 8,32 €

uGB2AU501 Separador de carril bici de 55cm de llarg x 15 cm d'ample x 8 cm d'alt.
Fabricat amb cautxú 100% recicliat, amb arandela insertada, banda groga.
Anclatge amb cargols inclosos.

P- 34  €19,12

Sin descomposición 19,12 €

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- 35  €33,08

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

Otros conceptos 8,32 €

mGBA1U020 Pintat de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 36  €1,06

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,80585
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,06552

Otros conceptos 0,19 €

mGBA1U240 Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 37  €1,58

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,95340
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,16380

Otros conceptos 0,46 €

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

P- 38  €0,95

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,55200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05460

Otros conceptos 0,34 €
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mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 39  €3,21

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €2,20800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,21840

Otros conceptos 0,78 €

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- 40  €19,53

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Otros conceptos 10,78 €

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

P- 41  €93,68

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

 €81,01000

Otros conceptos 12,67 €

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- 42  €140,01

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

 €123,11000

Otros conceptos 16,90 €

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

P- 43  €136,49

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

 €119,59000

Otros conceptos 16,90 €

uGBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x70 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 44  €150,29

BBM1AHD2 Placa informativa de 60x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €135,43000

Otros conceptos 14,86 €

uGBB21631 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 15x120
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 45  €115,42

BBM1BAH2 Placa d'orientació o situació, de 15x120 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

 €100,60000

Otros conceptos 14,82 €

uGBB21731 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x120
cm acabada en fletxa, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 46  €130,90

BBM1BBH2 Placa d'orientació o situació, de 30x120 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

 €116,08000

Otros conceptos 14,82 €

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- 47  €194,53

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

 €87,40800
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Otros conceptos 107,12 €

uGBBVU021 Semàfor per a ciclistas amb dos focus amb situeta de bicicleta vermella i
verda, làmpades d'incandescencia, pintat i instal·lat.

P- 48  €221,11

Sin descomposición 221,11 €

mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 49  €34,04

BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €31,06000

Otros conceptos 2,98 €

uGBC1AV05 Xicana de fustaP- 50  €38,43

Sin descomposición 38,43 €

mGD56U515 Cuneta triangular de 0,7 m d'amplària i 0,2 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materiales resultants

P- 51  €2,54

Otros conceptos 2,54 €

mGD57U510 Cuneta profunda triangular de 0,70 m d'amplada i 0,2 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 52  €15,26

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

 €8,87250

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  €0,18900
B0DZA000 Desencofrant  €0,04540

Otros conceptos 5,78 €

mGD75U030 Canalització amb tub de formigó armat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i
reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N7mm2 de
resistència característica a la compressió

P- 53  €63,12

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

 €37,74225

B071UC01 Morter M-80  €0,35996
BD75U050 Tub de formigó armat de diàmetre interior 50 cm  €13,83900

Otros conceptos 11,18 €

mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 54  €691,72

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

 €217,03500

B0A3UC10 Clau acer  €0,54450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €6,02000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €4,28400
B0DZA000 Desencofrant  €0,56750
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica
 €339,02760

Otros conceptos 124,24 €

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- 55  €2,76
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Otros conceptos 2,76 €

m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 56  €2,00

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,09390
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,78000

Otros conceptos 1,13 €

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- 57  €1,07

B0111000 Aigua  €0,02250
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

Otros conceptos 0,40 €

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- 58  €25.000,00

Sin descomposición 25.000,00 €

BARCELONA, JUNIO 2015
AUTOR DEL PROYECTO

Alba Jiménez Moreno



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2194AC5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 4)

1.703,3703,89 6.626,11

2 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 5)

65,9204,34 286,09

3 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 2)

6,17018,55 114,45

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

1.897,4704,58 8.690,41

5 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor (P - 3)

84,2504,07 342,90

6 G21D5QPB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm
d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(P - 8)

303,0803,77 1.142,61

7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 7)

6.930,0000,75 5.197,50

8 G61111VX m3 Mur de formigó armat amb formigó HA-25 i armadura de
B500S (P - 17)

6,140295,26 1.812,90

CAPÍTOLTOTAL 01.01 24.212,97

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 DESBROCE10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

12.970,6400,22 2.853,54

TITOL 3TOTAL 01.02.10 2.853,54

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 DESMONTE20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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

2.877,7502,48 7.136,82

EUR
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2 G221U115 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 - 10)

7.544,6404,75 35.837,04

TITOL 3TOTAL 01.02.20 42.973,86

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 TERRAPLÉN30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat. (P - 11)

247,4403,54 875,94

TITOL 3TOTAL 01.02.30 875,94

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 EXPLANADA40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G91912C1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada
procedent de prèstec, de >45 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM (P - 18)

4.275,9305,52 23.603,13

2 G91913C1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada,
procedent de prèstec, de >45 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM (P - 19)

499,3405,52 2.756,36

TITOL 3TOTAL 01.02.40 26.359,49

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DRENAJE LONGITUDINAL03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD57U510 m Cuneta profunda triangular de 0,70 m d'amplada i 0,2 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 52)

1.408,95015,26 21.500,58

2 GD56U515 m Cuneta triangular de 0,7 m d'amplària i 0,2 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materiales
resultants (P - 51)

53,2102,54 135,15

3 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó armat de 50 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 15 N7mm2 de resistència característica a la
compressió (P - 53)

269,80063,12 17.029,78

4 G4L50060 u Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa
per a tub de formigó de DN500mm, amb totes les feines
adients (P - 14)

6,000123,43 740,58

EUR
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5 G4L50061 u Subministre i col·locació de broc prefabricat formigó en massa
per a tub de formigó de DN500mm, amb totes les feines
adients (P - 15)

1,00097,78 97,78

CAPÍTOLTOTAL 01.03 39.503,87

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL OBRAS DE FÁBRICA04

TITOL 3 AMPLIACIÓN DRENAJE TRANSVERSAL10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 54)

4,000691,72 2.766,88

TITOL 3TOTAL 01.04.10 2.766,88

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL OBRAS DE FÁBRICA04

TITOL 3 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4XXV001 m Ampliació pas inferior amb calaix de formigó armat, totalment
acabada (P - 16)

2,0006.469,46 12.938,92

TITOL 3TOTAL 01.04.20 12.938,92

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS05

TITOL 3 MATERIALES GRANULARES10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 20)

364,80020,01 7.299,65

TITOL 3TOTAL 01.05.10 7.299,65

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS05

TITOL 3 MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9351425 m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM
II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 21)

1.480,08038,93 57.619,51

2 G450U040 m3 Base de formigó HM-20, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
13)

37,04085,64 3.172,11

TITOL 3TOTAL 01.05.20 60.791,62

EUR
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS05

TITOL 3 PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada (P - 27)

188,80054,48 10.285,82

2 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 bin B 60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada (P - 28)

33,29055,41 1.844,60

3 G9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B 60/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada (P - 29)

99,87055,15 5.507,83

4 G9H1V752 t Paviment de mescla biruminosa en calent colorejada amb òxid
de ferro per a capa de trànsit, inclòs filler, amb betum asfàltic
de penetració B70/60, estesa i compactada (P - 30)

46,49056,46 2.624,83

TITOL 3TOTAL 01.05.30 20.263,08

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS05

TITOL 3 RIEGOS40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 31) 665,7800,61 406,13

2 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m  (P - 32)

3.704,5100,44 1.629,98

TITOL 3TOTAL 01.05.40 2.036,11

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS05

TITOL 3 PAVIMENTOS50

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9650020 m Vorada de 25x15 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, 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 - 22)

167,92027,66 4.644,67

2 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 23)

167,92012,70 2.132,58

3 G9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland (P - 25)

265,77031,22 8.297,34

EUR
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4 G9GA5T85 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-20/P/20 de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge amb estenedora, ratllat mecànico-manual (P -
26)

40,31096,80 3.902,01

5 G985170H m Gual de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i rejuntat amb morter (P - 24)

84,25038,25 3.222,56

TITOL 3TOTAL 01.05.50 22.199,16

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADO06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 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 - 40)

31,60019,53 617,15

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 38)

4.333,2310,95 4.116,57

3 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 37)

306,0601,58 483,57

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 39)

32,3703,21 103,91

5 GBA1U020 m Pintat de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 36)

270,1501,06 286,36

TITOL 3TOTAL 01.06.10 5.607,56

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADO06

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 41)

27,00093,68 2.529,36

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 42)

63,000140,01 8.820,63

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 43)

15,000136,49 2.047,35

EUR
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4 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x70
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)

20,000150,29 3.005,80

5 GBB21631 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular
de 15x120 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 45)

2,000115,42 230,84

6 GBB21731 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular
de 30x120 cm acabada en fletxa, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament (P - 46)

6,000130,90 785,40

7 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 49)

292,60034,04 9.960,10

8 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 - 47)

26,600194,53 5.174,50

9 GBBVU021 u Semàfor per a ciclistas amb dos focus amb situeta de bicicleta
vermella i verda, làmpades d'incandescencia, pintat i instal·lat.
(P - 48)

7,000221,11 1.547,77

TITOL 3TOTAL 01.06.20 34.101,75

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADO06

TITOL 3 BARRERAS DE SEGURIDAD30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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 - 35)

115,18033,08 3.810,15

2 GB2AAV03 m Barrera de troncs de fusta de pi tornejat i tractada amb
autoclau (grau de protecció IV), de 1,1 m d'alçada sobre el
terreny, realitzada amb muntants de 10 cm de diàmetre cada
2m, clavats al terreny 80 cm, i un passamà superior de 10 cm,
units amb peces especials d'acer galvanitzat

 (P - 33)

930,19030,24 28.128,95

3 GBC1AV05 u Xicana de fusta (P - 50) 24,00038,43 922,32

4 GB2AU501 u Separador de carril bici de 55cm de llarg x 15 cm d'ample x 8
cm d'alt. Fabricat amb cautxú 100% recicliat, amb arandela
insertada, banda groga. Anclatge amb cargols inclosos. (P -
34)

236,00019,12 4.512,32

TITOL 3TOTAL 01.06.30 37.373,74

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALUMBRADO06

TITOL 3 ALUMBRADO40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 F4341U01 u Luminaria tipus FaMA, farola modular autònoma, amb
alimentació forovoltaica (P - 1)

30,0004.800,00 144.000,00

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.06.40 144.000,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL07

TITOL 3 RESTAURACIÓN TALUDES10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 55)

1.396,7162,76 3.854,94

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 56)

1.396,7162,00 2.793,43

3 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 - 57)

4.655,7201,07 4.981,62

TITOL 3TOTAL 01.07.10 11.629,99

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL07

TITOL 3 RESTAURACIÓN DE ZONAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 55)

103,7282,76 286,29

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 56)

103,7282,00 207,46

TITOL 3TOTAL 01.07.20 493,75

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

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 - 58)

1,00025.000,00 25.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 25.000,00

OBRA PRESSUPOST  0101

EUR
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PRESUPUESTO Pág.:12/06/15 8Fecha:

CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPA00SA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex
de Serveis Afectats del Document Núm. 1 del present projecte
(P - 0)

1,00029.413,71 29.413,71

2 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)

1,00021.574,69 21.574,69

3 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

0,010574.270,28 5.742,70

CAPÍTOLTOTAL 01.09 56.731,10

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:12/06/15 1Fecha:

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.02.10 Desbroce 2.853,54
Titol 3 01.02.20 Desmonte 42.973,86
Titol 3 01.02.30 Terraplén 875,94
Titol 3 01.02.40 Explanada 26.359,49

01.02 Movimiento de tierrasCapítol 73.062,83

Titol 3 01.04.10 Ampliación drenaje transversal 2.766,88
Titol 3 01.04.20 Ampliación paso inferior 12.938,92

01.04 Obras de fábricaCapítol 15.705,80

Titol 3 01.05.10 Materiales granulares 7.299,65
Titol 3 01.05.20 Materiales tratados con cemento 60.791,62
Titol 3 01.05.30 Pavimentos de mezclas bituminosas 20.263,08
Titol 3 01.05.40 Riegos 2.036,11
Titol 3 01.05.50 Pavimentos 22.199,16

01.05 Firmes y pavimentosCapítol 112.589,62

Titol 3 01.06.10 Señalización horizontal 5.607,56
Titol 3 01.06.20 Señalización vertical 34.101,75
Titol 3 01.06.30 Barreras de seguridad 37.373,74
Titol 3 01.06.40 Alumbrado 144.000,00

01.06 Señalización, balizamiento y alumbradoCapítol 221.083,05

Titol 3 01.07.10 Restauración taludes 11.629,99
Titol 3 01.07.20 Restauración de zonas de ocupación temporal 493,75

01.07 Medidas correctoras de impacto ambientalCapítol 12.123,74

434.565,04

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Trabajos previos y demoliciones 24.212,97
Capítol 01.02 Movimiento de tierras 73.062,83
Capítol 01.03 Drenaje longitudinal 39.503,87
Capítol 01.04 Obras de fábrica 15.705,80
Capítol 01.05 Firmes y pavimentos 112.589,62
Capítol 01.06 Señalización, balizamiento y alumbrado 221.083,05
Capítol 01.07 Medidas correctoras de impacto ambiental 12.123,74
Capítol 01.08 Partidas alzadas de abono íntegro 25.000,00
Capítol 01.09 Partidas alzadas a justificar 56.731,10

01 Pressupost  01Obra 580.012,98

580.012,98

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 01 580.012,98
580.012,98

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

580.012,98PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

75.401,6913 % Gastos generales SOBRE 580.012,98....................................................................................................................................

6 % Beneficio industrial SOBRE 580.012,98....................................................................................................................................34.800,78

Subtotal 690.215,45

21 % IVA SOBRE 690.215,45....................................................................................................................................144.945,24

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 835.160,69€

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

( OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS )

BARCELONA, JUNIO 2015
AUTOR DEL PROYECTO

Alba Jiménez Moreno
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