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MEDICIONES 



Proyecto de remodelación de la carretera C-245
entre Castelldefels y Gavá
TFG Alberto Caballero

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 01  DEMOLICIONES
Titol 3 01  PAVIMENTOS

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramo 1 2.433,900 2.433,900 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 2 5.947,200 5.947,200 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 3 8.199,800 8.199,800 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 4 4.898,400 4.898,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21.479,300

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramo 1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 3 67,500 67,500 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 4 3.229,380 3.229,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.596,880

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramo 1 105,650 105,650 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 3 54,460 54,460 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 4 469,490 469,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 629,600

4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

MEDICIÓN DIRECTA 537,570

5 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

MEDICIÓN DIRECTA 67,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 01  DEMOLICIONES
Titol 3 02  ALUMBRADO

1 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

EUR



Proyecto de remodelación de la carretera C-245
entre Castelldefels y Gavá
TFG Alberto Caballero

MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 01  DEMOLICIONES
Titol 3 03  VEGETACIÓN

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramo 1

2 Zona polígono industrial 728,266 728,266 C#*D#*E#*F#

3 Zona campo 9.000,550 9.000,550 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 2 22.340,487 22.340,487 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 3

6 Zona campo 14,137 14,137 C#*D#*E#*F#

7 Zona cercana a las vías del tren 3.354,260 3.354,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35.437,700

2 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

MEDICIÓN DIRECTA 203,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 02  ALCANTARILLADO
Titol 3 01  DRENAJE
Titol 4 01  ZANJA

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramos 1 y 2.1 1.796,620 1.796,620 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 2.1, 3 y 4 1.873,240 1.873,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.669,860

2 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramos 1 y 2.1 1.347,465 1.347,465 C#*D#*E#*F#

2 Tramos 2.2, 3 y 4 1.404,930 1.404,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.752,395

EUR



Proyecto de remodelación de la carretera C-245
entre Castelldefels y Gavá
TFG Alberto Caballero

MEDICIONES Pág.: 3

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 02  ALCANTARILLADO
Titol 3 01  DRENAJE
Titol 4 02  COLECTOR

1 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 65,000

2 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

MEDICIÓN DIRECTA 65,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 65,000

4 FD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=56 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 936,620

5 FD759576 m Claveguera de tub de formigó de D=46 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 898,310

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Titol 3 01  FIRME CALZADA PRINCIPAL

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Espesor (m)

2 Tramo 1 347,700 7,000 0,250 608,475 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 10,600 0,250 2.251,440 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3

5 Parte inicial y media del tramo 336,740 10,600 0,250 892,361 C#*D#*E#*F#

6 Parte final del tramo 73,470 25,180 0,250 462,494 C#*D#*E#*F#

7 Tramo 4

8 Parte inicial 117,240 15,860 0,250 464,857 C#*D#*E#*F#

9 Parte final 77,900 7,600 0,250 148,010 C#*D#*E#*F#

10 Parking 77,900 4,600 0,250 89,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.917,222

2 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

EUR



Proyecto de remodelación de la carretera C-245
entre Castelldefels y Gavá
TFG Alberto Caballero

MEDICIONES Pág.: 4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m)

2 Tramo 1 347,700 7,000 2.433,900 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 10,600 9.005,760 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 C#*D#*E#*F#

5 Parte inicial y media del tramo 336,740 10,600 3.569,444 C#*D#*E#*F#

6 Parte final del tramo 73,470 25,180 1.849,975 C#*D#*E#*F#

7 Tramo 4

8 Parte inicial 117,240 15,860 1.859,426 C#*D#*E#*F#

9 Parte final 77,900 7,600 592,040 C#*D#*E#*F#

10 Parking 77,900 4,600 358,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.668,885

3 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m)

2 Tramo 1 347,700 7,000 2.433,900 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 10,600 9.005,760 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3

5 Parte inicial y media del tramo 336,740 10,600 3.569,444 C#*D#*E#*F#

6 Parte final del tramo 73,470 25,180 1.849,975 C#*D#*E#*F#

7 Tramo 4

8 Parte inicial 117,240 15,860 1.859,426 C#*D#*E#*F#

9 Parte final 77,900 7,600 592,040 C#*D#*E#*F#

10 Parking 77,900 4,600 358,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.668,885

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T medicion (m3) densidad (t/m3

2 Tramo 1 730,170 2,400 1.752,408 C#*D#

3 Tramo 2 2.701,728 2,400 6.484,147 C#*D#

4 Tramo 3 2,400 C#*D#

5 Parte inicial y media del tramo 1.070,833 2,400 2.569,999 C#*D#

6 Parte final del tramo 554,992 2,400 1.331,981 C#*D#

7 Tramo 4 2,400 C#*D#

8 Parte inicial 557,828 2,400 1.338,787 C#*D#

9 Parte final 117,612 2,400 282,269 C#*D#

10 Parking 107,502 2,400 258,005 C#*D#

EUR



Proyecto de remodelación de la carretera C-245
entre Castelldefels y Gavá
TFG Alberto Caballero

MEDICIONES Pág.: 5

TOTAL MEDICIÓN 14.017,596

5 G975U011 m Rigola prefabricada de formigó de 20 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Lados

2 Tramo 1 347,700 2,000 695,400 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 1,000 849,600 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 1,000 409,840 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 2,000 464,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.419,400

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Titol 3 02  FIRME CARRIL BICI

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Espesor (m)

2 Tramo 1 347,700 3,200 0,500 556,320 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 3,200 0,500 1.359,360 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 3,200 0,500 655,744 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 3,200 0,500 371,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.943,072

2 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60
kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m)

2 Tramo 1 347,700 3,200 1.112,640 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 3,200 2.718,720 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 3,200 1.311,488 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 3,200 743,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.886,144

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m)

2 Tramo 1 347,700 3,200 1.112,640 C#*D#*E#*F#

EUR



Proyecto de remodelación de la carretera C-245
entre Castelldefels y Gavá
TFG Alberto Caballero

MEDICIONES Pág.: 6

3 Tramo 2 849,600 3,200 2.718,720 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 3,200 1.311,488 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 3,200 743,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.886,144

4 G9GA0011 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Espesor (m)

2 Capa 1 347,700 3,200 0,100 111,264 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 1 849,600 3,200 0,100 271,872 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 2 409,840 3,200 0,100 131,149 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 3 232,280 3,200 0,100 74,330 C#*D#*E#*F#

6 Tramo 4

8 Capa 2

9 Tramo 1 347,700 3,200 0,100 111,264 C#*D#*E#*F#

10 Tramo 2 849,600 3,200 0,100 271,872 C#*D#*E#*F#

11 Tramo 3 409,840 3,200 0,100 131,149 C#*D#*E#*F#

12 Tramo 4 232,280 3,200 0,100 74,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.177,230

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 03  PAVIMENTACIÓN
Titol 3 03  FIRME ACERAS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

4 T Longitud (m) Anchura (m) Espesor (m)

5 Tramo 1 347,700 5,000 0,200 347,700 C#*D#*E#*F#

6 Tramo 2 849,600 5,000 0,200 849,600 C#*D#*E#*F#

7 Tramo 3 409,840 5,000 0,200 409,840 C#*D#*E#*F#

8 Tramo 4 232,280 7,000 0,200 325,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.932,332

2 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Espesor (m)

2 Tramo 1 347,700 5,000 0,180 312,930 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 5,000 0,180 764,640 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 5,000 0,180 368,856 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES Pág.: 7

5 Tramo 4 232,280 7,000 0,180 292,673 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.739,099

3 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m)

2 Tramo 1 347,700 5,000 1.738,500 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 5,000 4.248,000 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 5,000 2.049,200 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 7,000 1.625,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.661,660

4 G981U007 m Gual per a vianants, de formigó

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Número de va Longitud (m)

2 Tramo 1 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

5 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Titol 3 01  ZANJAS

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Profundidad (

2 Tramo 1 347,700 0,400 0,500 69,540 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 0,400 0,500 169,920 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 0,400 0,500 81,968 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 0,400 0,500 46,456 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES Pág.: 8

TOTAL MEDICIÓN 367,884

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Profundidad (

2 Tramo 1 347,700 0,400 0,300 41,724 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 0,400 0,300 101,952 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 0,400 0,300 49,181 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 0,400 0,300 27,874 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 220,731

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Profundidad (

2 Tramo 1 347,700 0,400 0,200 27,816 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 0,400 0,200 1,000 67,968 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 0,400 0,200 32,787 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 0,400 0,200 18,582 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 147,153

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Titol 3 02  CONDUCTORES

1 FDG5CV05 m Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de plastic, inclos
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part
superior de la rasa

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Tramo 1 347,700 347,700 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 849,600 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 409,840 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 232,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.839,420

2 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

EUR
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2 Tramo 1 347,700 347,700 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 849,600 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 409,840 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 232,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.839,420

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Titol 3 03  PUNTOS DE LUZ

1 FHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

2 FHM31F5B u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 67,000

3 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 146,000

4 FHN635C6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

MEDICIÓN DIRECTA 146,000

5 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

MEDICIÓN DIRECTA 42,000

6 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

MEDICIÓN DIRECTA 42,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 04  ALUMBRADO PÚBLICO
Titol 3 04  CUADROS DE MANDO

1 FHGAE142 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB
COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA
INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE
FINS A 25 KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW

EUR
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MEDICIONES Pág.: 10

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 FG112592 u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160
A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment. Aparellatge Merlin Gerin. Incloses totes les
feines i materials necessaris per la seva correcta col·locació

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de
protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 05  JARDINERÍA
Titol 3 01  ARBOLADO Y PLANTACIONES

1 FR71370H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parque sobre antigua plataforma 9.964,000 9.964,000 C#*D#*E#*F#

2 Nuevo paseo sobre ferrocarril 10.361,000 10.361,000 C#*D#*E#*F#

3 Parque Part Baixa 7.931,000 7.931,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28.256,000

2 GR432003 u Subministrament i plantació de Pitòspor, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base , incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 566,000

3 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE
TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

4 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Medición (m3)

2 Tramo 1

3 Zona campo 9.500,550 9.500,550 C#*D#*E#*F#

4 Franja separación 1.112,640 1.112,640 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 2

6 Zona campo 33.510,720 33.510,720 C#*D#*E#*F#

7 Franja separación 2.718,720 2.718,720 C#*D#*E#*F#

8 Tramo 3

9 Zona campo 17.489,930 17.489,930 C#*D#*E#*F#
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MEDICIONES Pág.: 11

10 Franja separación 1.311,488 1.311,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65.644,048

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 05  JARDINERÍA
Titol 3 02  RIEGO

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Profundidad (

2 Tramo 1

3 Zona campo 347,700 0,400 0,500 69,540 C#*D#*E#*F#

4 Franja de separación 347,700 0,400 0,500 69,540 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 2

6 Zona campo 849,600 0,400 0,500 169,920 C#*D#*E#*F#

7 Franja separación 849,600 0,400 0,500 169,920 C#*D#*E#*F#

8 Tramo 3

9 Zona campo 409,600 0,400 0,500 81,920 C#*D#*E#*F#

10 Franja separación 409,600 0,400 0,500 81,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 642,760

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Anchura (m) Profunidad (m)

2 Tramo 1 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

3 Zona campo 347,700 0,400 0,300 2,000 83,448 C#*D#*E#*F#

4 Franja de separación 347,700 0,400 0,300 41,724 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 2 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

6 Zona campo 849,600 0,400 0,300 101,952 C#*D#*E#*F#

7 Franja de separación 849,600 0,400 0,300 101,952 C#*D#*E#*F#

8 Tramo 3 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

9 Zona campo 409,840 0,400 0,300 2,000 98,362 C#*D#*E#*F#

10 Franja de separación 409,840 0,400 0,300 49,181 C#*D#*E#*F#

11 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 477,099

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 06  PROTECCION Y SEÑALIZACION
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Titol 3 01  SEÑALIZACIÓN
Titol 4 01  HORIZONTAL

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia separación carril Tramo 1 347,700 347,700 C#*D#*E#*F#

2 Linia separación carril Tramo 2 849,600 2,000 1.699,200 C#*D#*E#*F#

3 Linia separación carril Tramo 3 409,840 2,000 819,680 C#*D#*E#*F#

4 Linia separación carril Tramo 4 232,280 2,000 464,560 C#*D#*E#*F#

5 Parking Tramo 4 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.475,140

2 GBA1U310 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.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arcenes tramo 2 849,600 2,000 1.699,200 C#*D#*E#*F#

2 Arcenes tramo 3 409,840 2,000 819,680 C#*D#*E#*F#

3 Arcenes tramo 4 232,280 1,000 232,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.751,160

3 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia detención vehículos tramo 1 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Linia detención vehículos tramo 2 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Linia detención vehículos tramo 3 3,500 5,000 17,500 C#*D#*E#*F#

4 Linia detención vehículos tramo 4 3,500 5,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 63,000

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos de peatones tramo 1 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 Pasos de peatones tramo 2 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 Pasos de peatones tramo 3 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Pasos de peatones tramo 4 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

5 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
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Medición (m2) Unidades

2 Stop 8,480 6,000 50,880 C#*D#*E#*F#

3 Ceda el paso 4,125 13,000 53,625 C#*D#*E#*F#

4 Flechas 6,000 19,000 114,000 C#*D#*E#*F#

5 Cebreados - Separación carriles

6 Tramo 2 509,760 1,000 509,760 C#*D#*E#*F#

7 Tramo 3 245,904 1,000 245,904 C#*D#*E#*F#

8 Tramo 4 139,200 1,000 139,200 C#*D#*E#*F#

9 Cebreados - Isletas glorietas

10 Tramo 2 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

11 Tramo 3 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

12 Tramo 4 265,000 3,000 795,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.308,369

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 06  PROTECCION Y SEÑALIZACION
Titol 3 01  SEÑALIZACIÓN
Titol 4 02  VERTICAL

1 GBB1U100 u Placa triangular de 70 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

MEDICIÓN DIRECTA 26,000

2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

3 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 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

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

4 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

EUR
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MEDICIONES Pág.: 14

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

7 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13 unidades de 3x2 m 3,000 2,000 13,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 78,000

8 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 1,500 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

9 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

10 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

MEDICIÓN DIRECTA 94,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 06  PROTECCION Y SEÑALIZACION
Titol 3 01  SEÑALIZACIÓN
Titol 4 03  BARRERAS DE SEGURIDAD

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

MEDICIÓN DIRECTA 737,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 07  MOBILIARIO
Titol 3 01  URBANO

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 FQ10U071 U Jardinera

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 08  SEGURIDAD Y SALUD

1 PSYSA100 u Partida alzada de seguridad y salud de la obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 09  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 01  TERRAPLENES

1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramo 1 5.742,620 5.742,620 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 2 37.603,000 37.603,000 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 3 10.949,620 10.949,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 54.295,240

2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

MEDICIÓN DIRECTA 54.295,240

Obra 01 PRESSUPOST REMODELACIÓN C-245
Capítol 09  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 02  EXPLANADA

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esplanada 30 cm T Longitud (m) Anchura (m) Grosor (m)

2 Tramo 1 347,700 45,000 0,300 4.693,950 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 35,000 0,300 8.920,800 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 55,000 0,300 6.762,360 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 45,000 0,300 3.135,780 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 23.512,890

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', amb sòl procedent de préstec segons les condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esplanada 30 cm T Longitud (m) Anchura (m) Grosor (m) C#*D#*E#*F#

2 Tramo 1 347,700 45,000 0,300 4.693,950 C#*D#*E#*F#

3 Tramo 2 849,600 35,000 0,300 8.920,800 C#*D#*E#*F#

4 Tramo 3 409,840 55,000 0,300 6.762,360 C#*D#*E#*F#

5 Tramo 4 232,280 45,000 0,300 3.135,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23.512,890
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

F2191306P-1 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,93 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

F2194XG5P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,70 €

(TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

F21H1A53P-3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

115,08 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

F2225121P-4 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,22 €

(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

F228A60FP-5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,59 €

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

F931201JP-6 m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,46 €

(VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

F9365A11P-7 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,29 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

F9J12E40P-8 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

F9J13J10P-9 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

(CERO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

F9K5VC00P-10 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

11,55 €

(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FBA1G110P-11 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

(CERO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

FD5J524EP-12 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

134,06 €

(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

FD759576P-13 m Claveguera de tub de formigó de D=46 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

56,23 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
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FD75B575P-14 m Claveguera de tub de formigó de D=56 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

68,10 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

FDB17420P-15 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 15,84 €

(QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FDG5CV05P-16 m Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de
plastic, inclos conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locacio de dos bandes de
proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

4,54 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FDK256F3P-17 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

68,50 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

FDKZ3154P-18 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

28,22 €

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

FG112592P-19 u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment.
Aparellatge Merlin Gerin. Incloses totes les feines i materials necessaris per la seva correcta
col·locació

231,85 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FHGAE142P-20 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A
25 KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW

14.972,07 €

(CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

FHGAE143P-21 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

3.870,50 €

(TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

FHM31F5AP-22 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

238,11 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

FHM31F5BP-23 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

238,11 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

FHM31L8AP-24 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

534,79 €

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

FHN635C6P-25 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport

925,88 €

(NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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FQ10U071P-26 U Jardinera 330,47 €

(TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

FQ115T56P-27 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

290,96 €

(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

FQ213112P-28 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

122,01 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

FR66U003P-29 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I
RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

1,79 €

(UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

FR71370HP-30 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega

0,43 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G219U030P-31 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,01 €

(SEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

G21B1004P-32 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

4,35 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G21B3002P-33 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

35,59 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G21R0002P-34 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

43,26 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

G222U102P-35 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,20 €

(SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

G2240002P-36 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,74 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G226U020P-37 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,31 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

G227U110P-38 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

5,30 €

(CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)
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G227UA15P-39 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', amb sòl procedent de préstec segons les condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

16,61 €

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

G228U010P-40 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,22 €

(CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

G228U200P-41 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

31,60 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G22DU030P-42 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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

1,35 €

(UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G921U020P-43 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,01 €

(VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

G975U011P-44 m Rigola prefabricada de formigó de 20 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

12,96 €

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G981U007P-45 m Gual per a vianants, de formigó 154,12 €

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

G981U026P-46 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

278,73 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G9F1U010P-47 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

48,55 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G9GA0011P-48 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

108,67 €

(CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G9H1U020P-49 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada

31,94 €

(TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GB2AU503P-50 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

33,33 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)
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GBA1U240P-51 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,60 €

(UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

GBA1U310P-52 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.

0,96 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GBA1U350P-53 m Pintat de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,24 €

(TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

GBA33001P-54 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

20,08 €

(VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

GBB1U032P-55 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

62,28 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

GBB1U100P-56 u Placa triangular de 70 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

49,76 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GBB1U120P-57 u Placa octogonal de 60 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

72,16 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

GBB5U410P-58 u Placa circular d'alumini de 60 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

77,26 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

GBB5U654P-59 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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

238,90 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

GBBVU001P-60 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

183,76 €

(CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GBBVU109P-61 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

249,08 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

GBBVU210P-62 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

170,83 €

(CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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GBBZU005P-63 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

100,01 €

(CIEN EUROS CON UN CÉNTIMOS)

GBBZU006P-64 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

119,12 €

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

GD5JU010P-65 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

267,63 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GG31460VP-66 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons
une 21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

5,14 €

(CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

GR3PU010P-67 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

2,41 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

GR432003P-68 u Subministrament i plantació de Pitòspor, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base , incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

14,32 €

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

PSYSA100P-69 u Partida alzada de seguridad y salud de la obra 53.381,64 €

(CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS)

Castelldefels, junio de 2016

El autor del proyecto:

Alberto Caballero Sánchez

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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P-1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,93 €

Otros conceptos 3,93000 €

P-2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,70 €

Otros conceptos 3,70000 €

P-3 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

115,08 €

Otros conceptos 115,08000 €

P-4 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,22 €

Otros conceptos 8,22000 €

P-5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,59 €

Otros conceptos 12,59000 €

P-6 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,46 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 6,66250 €

P-7 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,29 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,11250 €

Otros conceptos 13,17750 €

P-8 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 €

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

0,43000 €

Otros conceptos 0,15000 €

P-9 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

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

0,20500 €

Otros conceptos 0,09500 €

P-10 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

11,55 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 4,11000 €

Otros conceptos 7,44000 €

P-11 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €
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BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Otros conceptos 0,39964 €

P-12 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

134,06 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,95036 €

B0111000 m3 Aigua 0,00375 €

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

5,68062 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,99990 €

Otros conceptos 111,42537 €

P-13 FD759576 m Claveguera de tub de formigó de D=46 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

56,23 €

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

11,80307 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,95150 €

Otros conceptos 33,47543 €

P-14 FD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=56 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

68,10 €

BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 15,72900 €

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

14,45402 €

Otros conceptos 37,91698 €

P-15 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 15,84 €

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

9,76034 €

Otros conceptos 6,07966 €

P-16 FDG5CV05 m Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guies de
plastic, inclos conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i col.locacio de dos bandes de
proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa

4,54 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2 0,90000 €

BG25CV02 m Tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 90 mm amb guia de plastic, part
proporcional d'accessoris de col.locacio i banda de proteccio i avis de plastic

1,50000 €

Otros conceptos 2,14000 €

P-17 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

68,50 €

B060U310 m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 13,13356 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,20080 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,87609 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,19539 €

Otros conceptos 52,09416 €

P-18 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

28,22 €
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BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 12,13000 €

B0704200 t Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 0,89160 €

Otros conceptos 15,19840 €

P-19 FG112592 u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment.
Aparellatge Merlin Gerin. Incloses totes les feines i materials necessaris per la seva correcta
col·locació

231,85 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,33000 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons
esquema Unesa número 7

176,12000 €

Otros conceptos 45,40000 €

P-20 FHGAE142 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A
25 KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW

14.972,07 €

BHG3E030 U REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KW 4.486,46000 €

BHG1E210 U Centralitzacio d'escomeses via radi 2.596,51000 €

BHG2E020 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb equips
compactes de protecció, per una potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux
en capçalera.

7.500,00000 €

Otros conceptos 389,10000 €

P-21 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada

3.870,50 €

Sin descomposición 3.870,50000 €

P-22 FHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

238,11 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €

BHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

153,49000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,53506 €

Otros conceptos 31,23494 €

P-23 FHM31F5B u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

238,11 €

BHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

153,49000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,53506 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €

Otros conceptos 31,23494 €

P-24 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

534,79 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

403,18000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,07213 €
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BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €

Otros conceptos 72,68787 €

P-25 FHN635C6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport

925,88 €

BHU312A1 u Mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència
total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000

14,93000 €

BHN89830 u Llumenera simètrica amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència total, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

275,34000 €

Otros conceptos 635,61000 €

P-26 FQ10U071 U Jardinera 330,47 €

BQ10U071 U BANC ROMO DE FUSTA D'IROKO TRACTADA I COLLADA AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 150 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO I
RECOLZABRAÇOS DE FOSA D'ALUMINI

324,53000 €

Otros conceptos 5,94000 €

P-27 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

290,96 €

BQ115T55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

218,86000 €

Otros conceptos 72,10000 €

P-28 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

122,01 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

88,79000 €

Otros conceptos 33,22000 €

P-29 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I
RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

1,79 €

Otros conceptos 1,79000 €

P-30 FR71370H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega

0,43 €

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 0,05180 €

Otros conceptos 0,37820 €

P-31 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,01 €

Otros conceptos 6,01000 €

P-32 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports

4,35 €

Otros conceptos 4,35000 €

P-33 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

35,59 €

Otros conceptos 35,59000 €
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P-34 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

43,26 €

Otros conceptos 43,26000 €

P-35 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,20 €

Otros conceptos 6,20000 €

P-36 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,74 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 0,67750 €

P-37 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

Otros conceptos 1,25150 €

P-38 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

5,30 €

B03DU126 m3 Sòl adequat tipus 1 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 3,79200 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 1,44550 €

P-39 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', amb sòl procedent de préstec segons les condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

16,61 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,94528 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

Otros conceptos 3,60622 €

P-40 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,22 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,45600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 3,70150 €

P-41 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

31,60 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 27,28800 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 4,24950 €

P-42 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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

1,35 €

Otros conceptos 1,35000 €

P-43 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,01 €
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 1,25150 €

P-44 G975U011 m Rigola prefabricada de formigó de 20 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

12,96 €

B975U001 m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix 3,55950 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44450 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B060U110 m3 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 €

Otros conceptos 4,25774 €

P-45 G981U007 m Gual per a vianants, de formigó 154,12 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

15,62925 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

Otros conceptos 50,78035 €

P-46 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

278,73 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

19,38300 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €

Otros conceptos 64,56000 €

P-47 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

48,55 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 10,16940 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

6,82500 €

Otros conceptos 28,79400 €

P-48 G9GA0011 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

108,67 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 10,01000 €

B060UU01 m3 Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i
granulat granític, inclòs transport a l'obra

81,12300 €
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B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,42500 €

Otros conceptos 16,11200 €

P-49 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada

31,94 €

B9H1U020 t 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 €

Otros conceptos 7,27000 €

P-50 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

33,33 €

BBM2U503 m 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 8,57000 €

P-51 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,60 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,95340 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €

Otros conceptos 0,48280 €

P-52 GBA1U310 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.

0,96 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

Otros conceptos 0,35340 €

P-53 GBA1U350 m Pintat de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,24 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

Otros conceptos 0,81360 €

P-54 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

20,08 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Otros conceptos 11,33320 €

P-55 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

62,28 €

BBM1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

49,41000 €

Otros conceptos 12,87000 €

P-56 GBB1U100 u Placa triangular de 70 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

49,76 €
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BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport

37,26000 €

Otros conceptos 12,50000 €

P-57 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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

72,16 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

59,07000 €

Otros conceptos 13,09000 €

P-58 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 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

77,26 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 7,01400 €

BBM5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2 57,15000 €

Otros conceptos 13,09600 €

P-59 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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

238,90 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 25,11600 €

BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

198,15000 €

Otros conceptos 15,63400 €

P-60 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

183,76 €

B060U310 m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,40800 €

Otros conceptos 108,35200 €

P-61 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

249,08 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

65,10000 €

BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

131,60000 €

Otros conceptos 52,38000 €

P-62 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

170,83 €

BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

160,35000 €

Otros conceptos 10,48000 €

P-63 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

100,01 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

9,55500 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 65,03000 €

Otros conceptos 25,42500 €
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P-64 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

119,12 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

11,94375 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €

Otros conceptos 25,42425 €

P-65 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

267,63 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,40250 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,70500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,66200 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 67,00000 €

B060U310 m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,98200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

Otros conceptos 127,98650 €

P-66 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons
une 21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

5,14 €

BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons
une 21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

3,13000 €

Otros conceptos 2,01000 €

P-67 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

2,41 €

Otros conceptos 2,41000 €

P-68 GR432003 u Subministrament i plantació de Pitòspor, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base , incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

14,32 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,09880 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,13000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte
húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

0,09452 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13220 €

BR432003 u Subministrament de cupressàciade 80-100 cm d'alçada en C mínim 3 L 4,06000 €

Otros conceptos 8,80448 €

P-69 PSYSA100 u Partida alzada de seguridad y salud de la obra 53.381,64 €

Sin descomposición 53.381,64000 €
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Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 01 DEMOLICIONES

Titol 3 01 PAVIMENTOS

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 2)

3,70 21.479,300 79.473,41

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 31)

6,01 3.596,880 21.617,25

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

3,93 629,600 2.474,33

4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2
, inclòs part proporcional de suports (P - 32)

4,35 537,570 2.338,43

5 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 - 33)

35,59 67,000 2.384,53

TOTAL Titol 3 01.01.01 108.287,95

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 01 DEMOLICIONES

Titol 3 02 ALUMBRADO

1 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

115,08 25,000 2.877,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.877,00

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 01 DEMOLICIONES

Titol 3 03 VEGETACIÓN

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en 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 - 42)

1,35 35.437,700 47.840,90

2 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 - 34)

43,26 203,000 8.781,78

TOTAL Titol 3 01.01.03 56.622,68

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 02 ALCANTARILLADO

Titol 3 01 DRENAJE

EUR
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Titol 4 01 ZANJA

1 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 4)

8,22 3.669,860 30.166,25

2 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
5)

12,59 2.752,395 34.652,65

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 64.818,90

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 02 ALCANTARILLADO

Titol 3 01 DRENAJE

Titol 4 02 COLECTOR

1 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 12)

134,06 65,000 8.713,90

2 FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m (P
- 15)

15,84 65,000 1.029,60

3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 65)

267,63 65,000 17.395,95

4 FD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=56 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 14)

68,10 936,620 63.783,82

5 FD759576 m Claveguera de tub de formigó de D=46 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 13)

56,23 898,310 50.511,97

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 141.435,24

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 03 PAVIMENTACIÓN

Titol 3 01 FIRME CALZADA PRINCIPAL

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 43)

20,01 4.917,222 98.393,61

2 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 8)

0,58 19.668,885 11.407,95

3 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 9)

0,30 19.668,885 5.900,67

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada (P - 49)

31,94 14.017,596 447.722,02

5 G975U011 m Rigola prefabricada de formigó de 20 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 - 44)

12,96 2.419,400 31.355,42

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.01 594.779,67

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 03 PAVIMENTACIÓN

Titol 3 02 FIRME CARRIL BICI

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 6)

28,46 2.943,072 83.759,83

2 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i
la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 10)

11,55 5.886,144 67.984,96

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 8)

0,58 5.886,144 3.413,96

4 G9GA0011 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 48)

108,67 1.177,230 127.929,58

TOTAL Titol 3 01.03.02 283.088,33

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 03 PAVIMENTACIÓN

Titol 3 03 FIRME ACERAS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 6)

28,46 1.932,332 54.994,17

2 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 7)

73,29 1.739,099 127.458,57

3 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 47)

48,55 9.661,660 469.073,59

4 G981U007 m Gual per a vianants, de formigó (P - 45) 154,12 80,000 12.329,60

5 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 46)

278,73 16,000 4.459,68

TOTAL Titol 3 01.03.03 668.315,61

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 04 ALUMBRADO PÚBLICO

Titol 3 01 ZANJAS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

6,20 367,884 2.280,88

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -

4,22 220,731 931,48

EUR
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40)

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 41)

31,60 147,153 4.650,03

TOTAL Titol 3 01.04.01 7.862,39

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 04 ALUMBRADO PÚBLICO

Titol 3 02 CONDUCTORES

1 FDG5CV05 m Canalitzacio amb un tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d
90 mm amb guies de plastic, inclos conductor de coure nu de 35 mm2
de secció i col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la
part superior de la rasa (P - 16)

4,54 1.839,420 8.350,97

2 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1
0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus exzhellent marca grupo general
cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P - 66)

5,14 1.839,420 9.454,62

TOTAL Titol 3 01.04.02 17.805,59

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 04 ALUMBRADO PÚBLICO

Titol 3 03 PUNTOS DE LUZ

1 FHM31F5A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 0,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 22)

238,11 16,000 3.809,76

2 FHM31F5B u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 0,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 23)

238,11 67,000 15.953,37

3 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 24)

534,79 146,000 78.079,34

4 FHN635C6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència total, flux
lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport (P - 25)

925,88 146,000 135.178,48

5 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 17)

68,50 42,000 2.877,00

6 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 18)

28,22 42,000 1.185,24

TOTAL Titol 3 01.04.03 237.083,19

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 04 ALUMBRADO PÚBLICO

Titol 3 04 CUADROS DE MANDO

EUR
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1 FHGAE142 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE
DE COMANDAMENT PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE
SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE
EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA,
EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR
REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 25 KVA PER A UNA
POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW (P - 20)

14.972,07 2,000 29.944,14

2 FG112592 u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de
polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema
unesa número 7 i muntada superficialment. Aparellatge Merlin Gerin.
Incloses totes les feines i materials necessaris per la seva correcta
col·locació (P - 19)

231,85 2,000 463,70

3 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament de
l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció, obra civil,
conductor, connexions i drets de companyia, legalitzada (P - 21)

3.870,50 2,000 7.741,00

TOTAL Titol 3 01.04.04 38.148,84

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 05 JARDINERÍA

Titol 3 01 ARBOLADO Y PLANTACIONES

1 FR71370H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 30)

0,43 28.256,000 12.150,08

2 GR432003 u Subministrament i plantació de Pitòspor, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base ,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 68)

14,32 566,000 8.105,12

3 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN PARTERRE, INCLOU OBERTURA DE
SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR
AUTORITZAT (P - 29)

1,79 150,000 268,50

4 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 - 67)

2,41 65.644,048 158.202,16

TOTAL Titol 3 01.05.01 178.725,86

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 05 JARDINERÍA

Titol 3 02 RIEGO

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)

6,20 642,760 3.985,11

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
40)

4,22 477,099 2.013,36

TOTAL Titol 3 01.05.02 5.998,47

EUR
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Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 06 PROTECCION Y SEÑALIZACION

Titol 3 01 SEÑALIZACIÓN

Titol 4 01 HORIZONTAL

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
11)

0,90 3.475,140 3.127,63

2 GBA1U310 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 - 52)

0,96 2.751,160 2.641,11

3 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 51)

1,60 63,000 100,80

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 53)

3,24 120,000 388,80

5 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 - 54)

20,08 2.308,369 46.352,05

TOTAL Titol 4 01.06.01.01 52.610,39

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 06 PROTECCION Y SEÑALIZACION

Titol 3 01 SEÑALIZACIÓN

Titol 4 02 VERTICAL

1 GBB1U100 u Placa triangular de 70 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 - 56)

49,76 26,000 1.293,76

2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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 - 57)

72,16 7,000 505,12

3 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 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 - 58)

77,26 35,000 2.704,10

4 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 55)

62,28 12,000 747,36

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 63)

100,01 30,000 3.000,30

6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 64)

119,12 50,000 5.956,00

7 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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 - 59)

238,90 78,000 18.634,20

8 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació
MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 62)

170,83 21,000 3.587,43

EUR
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9 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 61)

249,08 14,000 3.487,12

10 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 -
60)

183,76 94,000 17.273,44

TOTAL Titol 4 01.06.01.02 57.188,83

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 06 PROTECCION Y SEÑALIZACION

Titol 3 01 SEÑALIZACIÓN

Titol 4 03 BARRERAS DE SEGURIDAD

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 - 50)

33,33 737,000 24.564,21

TOTAL Titol 4 01.06.01.03 24.564,21

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 07 MOBILIARIO

Titol 3 01 URBANO

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 28)

122,01 10,000 1.220,10

2 FQ115T56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de
llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó (P - 27)

290,96 15,000 4.364,40

3 FQ10U071 U Jardinera (P - 26) 330,47 15,000 4.957,05

TOTAL Titol 3 01.07.01 10.541,55

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 08 SEGURIDAD Y SALUD

1 PSYSA100 u Partida alzada de seguridad y salud de la obra (P - 69) 53.381,64 1,000 53.381,64

TOTAL Capítol 01.08 53.381,64

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 09 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 01 TERRAPLENES

EUR
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1 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 37)

5,31 54.295,240 288.307,72

2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 36)

0,74 54.295,240 40.178,48

TOTAL Titol 3 01.09.01 328.486,20

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245

Capítol 09 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Titol 3 02 EXPLANADA

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 38)

5,30 23.512,890 124.618,32

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', amb sòl procedent de préstec
segons les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 39)

16,61 23.512,890 390.549,10

TOTAL Titol 3 01.09.02 515.167,42

EUR
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NIVEL 4: Titol 4 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.01  ZANJA 64.818,90

Titol 4 01.02.01.02  COLECTOR 141.435,24

Titol 3 01.02.01  DRENAJE 206.254,14

Titol 4 01.06.01.01  HORIZONTAL 52.610,39

Titol 4 01.06.01.02  VERTICAL 57.188,83

Titol 4 01.06.01.03  BARRERAS DE SEGURIDAD 24.564,21

Titol 3 01.06.01  SEÑALIZACIÓN 134.363,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
340.617,57

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

NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  PAVIMENTOS 108.287,95

Titol 3 01.01.02  ALUMBRADO 2.877,00

Titol 3 01.01.03  VEGETACIÓN 56.622,68

Capítol 01.01  DEMOLICIONES 167.787,63

Titol 3 01.02.01  DRENAJE 206.254,14

Capítol 01.02  ALCANTARILLADO 206.254,14

Titol 3 01.03.01  FIRME CALZADA PRINCIPAL 594.779,67

Titol 3 01.03.02  FIRME CARRIL BICI 283.088,33

Titol 3 01.03.03  FIRME ACERAS 668.315,61

Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓN 1.546.183,61

Titol 3 01.04.01  ZANJAS 7.862,39

Titol 3 01.04.02  CONDUCTORES 17.805,59

Titol 3 01.04.03  PUNTOS DE LUZ 237.083,19

Titol 3 01.04.04  CUADROS DE MANDO 38.148,84

Capítol 01.04  ALUMBRADO PÚBLICO 300.900,01

Titol 3 01.05.01  ARBOLADO Y PLANTACIONES 178.725,86

Titol 3 01.05.02  RIEGO 5.998,47

Capítol 01.05  JARDINERÍA 184.724,33

Titol 3 01.06.01  SEÑALIZACIÓN 134.363,43

Capítol 01.06  PROTECCION Y SEÑALIZACION 134.363,43

Titol 3 01.07.01  URBANO 10.541,55

Capítol 01.07  MOBILIARIO 10.541,55

Titol 3 01.09.01  TERRAPLENES 328.486,20

Titol 3 01.09.02  EXPLANADA 515.167,42

Capítol 01.09  MOVIMIENTO DE TIERRAS 843.653,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.394.408,32

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

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONES 167.787,63

Capítol 01.02  ALCANTARILLADO 206.254,14

Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓN 1.546.183,61

Capítol 01.04  ALUMBRADO PÚBLICO 300.900,01

EUR
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Capítol 01.05  JARDINERÍA 184.724,33

Capítol 01.06  PROTECCION Y SEÑALIZACION 134.363,43

Capítol 01.07  MOBILIARIO 10.541,55

Capítol 01.08  SEGURIDAD Y SALUD 53.381,64

Capítol 01.09  MOVIMIENTO DE TIERRAS 843.653,62

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245 3.447.789,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.447.789,96

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

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REMODELACIÓN C-245 3.447.789,96

3.447.789,96

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 3.447.789,96

13 % Gastos generales SOBRE 3.447.789,96.................................................................... 448.212,69

6 % Beneficio industrial SOBRE 3.447.789,96.................................................................... 206.867,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.102.870,05

21 % IVA SOBRE 4.102.870,05.......................................................................................... 861.602,71

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 4.964.472,76

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos euros con
setenta y seis céntimos

Castelldefels, junio de 2016

El autor del proyecto:

Alberto Caballero Sánchez
Ingeniero Técnico de Obras Públicas


