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1. PRESUPUESTO 

El Documento nº4-Presupuesto del proyecto "Acondicionamiento de la carretera BV-

5001 del PK4+000 a PK5+400" se desglosa en los siguientes apartados. 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 PRESUPUESTO 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Los precios unitarios de las partidas de obra quedan definidos en el Anejo 23 de la 

Memoria del presente proyecto. 

 



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 1Fecha:

PRESUPUESTO  OBRA 01
ENLACECAPÍTULO 01
TRABAJOS PREVIOSSUBCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G2111131

MEDICIÓN  DIRECTA 2.000,000

m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió2 G22D2011

MEDICIÓN  DIRECTA 500,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm3 G219Q105

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

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

4 G2194XC5

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

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

5 G21B4001

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

6 G21D6QPB

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ENLACECAPÍTULO 01
MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G2224121

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

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

2 G2264211

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació3 G2A11000

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 2Fecha:

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

4 G2R24200

MEDICIÓN  DIRECTA 2.500,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

5 G2R64265

MEDICIÓN  DIRECTA 2.500,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ENLACECAPÍTULO 01
DRENAJE Y ALUMBRADOSUBCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

1 GHN858A1

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

2 GD571110

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a
50 cm per sobre del dren

3 GD5A5H05

MEDICIÓN  DIRECTA 45,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ENLACECAPÍTULO 01
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del
PM

1 G921R01J

MEDICIÓN  DIRECTA 350,000

m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 G9671E5A

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió
bituminosa ECR-1

3 G9K11B70

MEDICIÓN  DIRECTA 350,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 3Fecha:

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

4 G9H33110

MEDICIÓN  DIRECTA 350,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

5 G9H18113

MEDICIÓN  DIRECTA 60,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

6 G9H1D213

MEDICIÓN  DIRECTA 175,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

7 G9651AD9

MEDICIÓN  DIRECTA 75,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ENLACECAPÍTULO 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSASSUBCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GBA1G110

MEDICIÓN  DIRECTA 200,000

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

2 GBA18110

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

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

3 GBA31110

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

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

4 GBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

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

5 GBB11261

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament6 GBB21501

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 4Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat7 GBBZ3010

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 G2111131

MEDICIÓN  DIRECTA 450,000

u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió2 G21R1002

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió3 G22D2011

MEDICIÓN  DIRECTA 7.000,000

u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

4 IQU12131

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

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

5 G21D6QPB

MEDICIÓN  DIRECTA 1.100,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219Q105

MEDICIÓN  DIRECTA 800,000

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

7 G2194XC5

MEDICIÓN  DIRECTA 10.500,000

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

8 G2191306

MEDICIÓN  DIRECTA 1.000,000

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

9 G21B1101

MEDICIÓN  DIRECTA 1.100,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 5Fecha:

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

10 G2194JB5

MEDICIÓN  DIRECTA 2.750,000

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

11 G21B4001

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

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

12 G6A13636

MEDICIÓN  DIRECTA 225,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRACAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2216101

MEDICIÓN  DIRECTA 500,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2211101

MEDICIÓN  DIRECTA 250,000

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

3 G2224121

MEDICIÓN  DIRECTA 350,000

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

4 G2264211

MEDICIÓN  DIRECTA 3.250,000

m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30%5 G2311032

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació6 G2A11000

MEDICIÓN  DIRECTA 3.250,000

m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb
barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

7 G3L21112

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 6Fecha:

m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22
t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor

8 G2RMM6R0

MEDICIÓN  DIRECTA 250,000

m3 Trituració de residus no petris a l'obra trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb
capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

9 G2RTM600

MEDICIÓN  DIRECTA 500,000

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

10 G2R24200

MEDICIÓN  DIRECTA 3.500,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
DRENAJE Y SANEAMIENTOCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

1 GD571110

MEDICIÓN  DIRECTA 1.100,000

m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a
50 cm per sobre del dren

2 GD5A5H05

MEDICIÓN  DIRECTA 450,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

3 GD5J4F08

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 460x230x35 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 4 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

4 GD5Z3BC4

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

5 GD7JV325

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

6 2DB1C025

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
FIRMESCAPÍTULO 05

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 7Fecha:

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió
bituminosa ECR-1

1 G9K11B70

MEDICIÓN  DIRECTA 16.500,000

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del
PM

2 G921R01J

MEDICIÓN  DIRECTA 3.500,000

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

3 G9H33110

MEDICIÓN  DIRECTA 16.500,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

4 G9H18113

MEDICIÓN  DIRECTA 950,000

t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI5 G9J12N00

MEDICIÓN  DIRECTA 3,500

m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i quitrà AQ-466 G9K11B10

MEDICIÓN  DIRECTA 4.200,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
PAVIMENTOSCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 G9671E5A

MEDICIÓN  DIRECTA 950,000

m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

2 G9851601

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

3 G9E13104

MEDICIÓN  DIRECTA 1.750,000

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

4 G31511G3

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 8Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 75,000

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

5 G9F1P211

MEDICIÓN  DIRECTA 1.200,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de 25 m de llargària, tesat de 4500 kN de força amb
ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix i injecció de beurada

1 34A1D58D

MEDICIÓN  DIRECTA 2.300,000

m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb cubilot

2 G32515G3

MEDICIÓN  DIRECTA 200,000

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

3 G32B3101

MEDICIÓN  DIRECTA 190.000,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist

4 G32D2113

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ALUMBRADOCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

1 GHM31MAA

MEDICIÓN  DIRECTA 21,000

u Llumenera decorativa amb difusor de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, forma
de focus orientable i muntada amb lira

2 GHNC95M4

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

3 GHN858A1

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 9Fecha:

m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x240
mm2+120 mm2, col·locat en tub

4 GG31MGD6

MEDICIÓN  DIRECTA 1.750,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSASCAPÍTULO 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 GB2A1001

MEDICIÓN  DIRECTA 1.100,000

u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat
soldat

2 GB2B4123

MEDICIÓN  DIRECTA 270,000

u Extrem ancorat de barrera flexible3 GB2Z1000

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda4 GB2Z400A

MEDICIÓN  DIRECTA 275,000

u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport5 GB2Z2001

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

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

6 GBA1G110

MEDICIÓN  DIRECTA 7.800,000

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

7 GBA18110

MEDICIÓN  DIRECTA 2.900,000

m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

8 GBA2U010

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements terminals i fixada al paviment

9 GBA6U130

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

MEDICIONES Pág.:17/01/12 10Fecha:

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

10 GBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

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

11 GBB11261

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament12 GBB21501

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

13 GBB21A51

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat14 GBBZ3010

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

u Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues cares, fixat al paviment mitjançant resina15 GBC1U021

MEDICIÓN  DIRECTA 450,000

u Fita d'aresta per a carretera convencional, tipus I MOPT, de policarbonat, de 155 cm d'alçària, reflectant alta intensitat,
fixat a terra clavat amb passador

16 GBC1U070

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
ACABADOSCAPÍTULO 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques

1 GQ127J03

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Paperera trabucable de 31 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

2 GQ211112

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació

3 GR6P2265

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000

Euro
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MEDICIONES Pág.:17/01/12 11Fecha:

u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou les feines de preparació

4 GR6P6245

MEDICIÓN  DIRECTA 55,000

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega

5 GR71370K

MEDICIÓN  DIRECTA 2.000,000

m2 Sega amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %6 GRH11331

MEDICIÓN  DIRECTA 500,000

m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

7 GB151AEE

MEDICIÓN  DIRECTA 90,000

u Reposición de marquesina para autobuses8 ZZ0001

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESUPUESTO  OBRA 01
OTRAS PARTIDASCAPÍTULO 11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud1 Z00001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Acondicionamiento carretera BV-5001 del PK4+000 a 5+400

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 17/01/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1.185,23u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit
de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm

P- 1

(MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €4,07kg34A1D58D Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de 25 m de llargària, tesat de 4500 kN de
força amb ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix
i injecció de beurada

P- 2

(CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €22,66m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 3

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €4,49mG2191306 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- 4

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,24m2G2194JB5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 5

(SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €3,93m2G2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 6

(TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,10mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 7
(CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €5,88mG21B1101 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 8

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €36,03uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

P- 9

(TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €4,53mG21D6QPB Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 10

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €49,89uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camióP- 11
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,37m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 12
(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,19m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 13
(DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €7,43m3G2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

P- 14

(SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €8,34m3G2264211 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 15

(OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,96m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 16
(CERO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 17/01/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €15,70m2G2311032 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una
protecció del 30%

P- 17

(QUINCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €11,28m3G2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 18
(ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

 €22,26m3G2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

P- 19

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €5,30m3G2R64265 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

P- 20

(CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €10,82m3G2RMM6R0 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per
a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre
camió o contenidor

P- 21

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €1,97m3G2RTM600 Trituració de residus no petris a l'obra trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix,
aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable
manualment

P- 22

(UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €84,82m3G31511G3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 23

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €93,37m3G32515G3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 24

(NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1,54kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 25

(UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €36,61m2G32D2113 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 26

(TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €8,77m2G3L21112 Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm,
ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

P- 27

(OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €19,99mG6A13636 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 28

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €23,08m3G921R01J Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM

P- 29

(VEINTITRES EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €32,62mG9651AD9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 30

(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
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 €34,60mG9671E5A Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 31

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €26,00mG9851601 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre esplanada compactada i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

P- 32

(VEINTISEIS EUROS)

 €27,62m2G9E13104 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 33

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €27,24m2G9F1P211 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 34

(VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €58,22tG9H18113 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 35

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €53,61tG9H1D213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 36

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €4,22m2G9H33110 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 37

(CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €545,02tG9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIP- 38
(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €3,50m2G9K11B10 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials
granítics i quitrà AQ-46

P- 39

(TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €3,01m2G9K11B70 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials
granítics i emulsió bituminosa ECR-1

P- 40

(TRES EUROS CON UN CENTIMOS)

 €264,07mGB151AEE Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 41

(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €26,03mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 42

(VEINTISEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €38,09uGB2B4123 Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un
amortidor, col·locat soldat

P- 43

(TREINTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €475,25uGB2Z1000 Extrem ancorat de barrera flexibleP- 44
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €53,85uGB2Z2001 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suportP- 45
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €13,85uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 46
(TRECE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
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 €0,55mGBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 47

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,91mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

P- 48

(CERO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

 €30,02mGBA2U010 Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament
manual

P- 49

(TREINTA EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €9,32m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 50

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €192,49mGBA6U130 Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària,
amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

P- 51

(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €96,94uGBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 52

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €125,09uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 53

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €170,93uGBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 54

(CIENTO SETENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €455,15uGBB21A51 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

P- 55

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €23,63mGBBZ3010 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 56

(VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €17,34uGBC1U021 Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues cares, fixat al paviment mitjançant resinaP- 57
(DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €23,36uGBC1U070 Fita d'aresta per a carretera convencional, tipus I MOPT, de policarbonat, de 155 cm d'alçària, reflectant
alta intensitat, fixat a terra clavat amb passador

P- 58

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €16,50mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 59

(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €34,21mGD5A5H05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 60

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €72,11uGD5J4F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 61

(SETENTA Y DOS EUROS CON ONCE CENTIMOS)
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 €41,22uGD5Z3BC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 460x230x35 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 62

(CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €585,37mGD7JV325 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 63

(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €83,95mGG31MGD6 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 3x240 mm2+120 mm2, col·locat en tub

P- 64

(OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €656,12uGHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 2 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

P- 65

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €206,37uGHN858A1 Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

P- 66

(DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €107,12uGHNC95M4 Llumenera decorativa amb difusor de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de
preu mitjà, forma de focus orientable i muntada amb lira

P- 67

(CIENTO SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €684,83uGQ127J03 Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 68

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €113,68uGQ211112 Paperera trabucable de 31 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- 69

(CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €320,83uGR6P2265 Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació

P- 70

(TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €240,97uGR6P6245 Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua
en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

P- 71

(DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,56m2GR71370K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície
de 500 a 2000 m2, i la primera sega

P- 72

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €0,13m2GRH11331 Sega amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent
inferior al 25 %

P- 73

(CERO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €161,50uIQU12131 Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m
amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 74

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
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u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

P- 1  €1.185,23

Otros conceptos 1.185,23 €

kg34A1D58D Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de 25 m de
llargària, tesat de 4500 kN de força amb ancoratges actius d'acer fos, beina
de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0.3 mm de gruix i injecció de
beurada

P- 2  €4,07

Otros conceptos 4,07 €

m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum
aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

P- 3  €22,66

Otros conceptos 22,66 €

mG2191306 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- 4  €4,49

Otros conceptos 4,49 €

m2G2194JB5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

P- 5  €6,24

Otros conceptos 6,24 €

m2G2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 6  €3,93

Otros conceptos 3,93 €

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

P- 7  €4,10

Otros conceptos 4,10 €

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

P- 8  €5,88

Otros conceptos 5,88 €

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

P- 9  €36,03

Otros conceptos 36,03 €

mG21D6QPB Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 100 cm d'amplària,
amb parets de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

P- 10  €4,53

Otros conceptos 4,53 €

uG21R1002 Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre
camió

P- 11  €49,89

Otros conceptos 49,89 €

m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 12  €2,37

Otros conceptos 2,37 €
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m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 13  €2,19

Otros conceptos 2,19 €

m3G2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la
vora

P- 14  €7,43

Otros conceptos 7,43 €

m3G2264211 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 15  €8,34

B0111000 Aigua  €0,06000
B03D6000 Terra tolerable  €5,23200

Otros conceptos 3,05 €

m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 16  €0,96

Otros conceptos 0,96 €

m2G2311032 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals
metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30%

P- 17  €15,70

B0A31000 Clau acer  €0,08750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,71280
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,04645

Otros conceptos 14,85 €

m3G2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 18  €11,28

B03D1000 Terra seleccionada  €10,74000
Otros conceptos 0,54 €

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

P- 19  €22,26

Otros conceptos 22,26 €

m3G2R64265 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

P- 20  €5,30

Otros conceptos 5,30 €

m3G2RMM6R0 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris,
sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor

P- 21  €10,82

Otros conceptos 10,82 €

m3G2RTM600 Trituració de residus no petris a l'obra trituradora de martells de residus no
petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25
m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

P- 22  €1,97

Otros conceptos 1,97 €

m3G31511G3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 23  €84,82

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

 €71,45100

Otros conceptos 13,37 €
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m3G32515G3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 24  €93,37

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

 €79,50570

Otros conceptos 13,86 €

kgG32B3101 Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 25  €1,54

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00714
Otros conceptos 1,53 €

m2G32D2113 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

P- 26  €36,61

B0A31000 Clau acer  €0,18763
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,95568
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,43660
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03716
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,97150
B0DZA000 Desencofrant  €0,13600

Otros conceptos 31,89 €

m2G3L21112 Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla
de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i
subjectada amb cables

P- 27  €8,77

B0A236SA Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 1.5 mm

 €1,11000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,52000
B3L2C000 Cable d'acer per a subjecció de malles protectores  €0,23920

Otros conceptos 6,90 €

mG6A13636 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals
de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 28  €19,99

B0A218SS Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50
mm de pas de malla i de D 2/3 mm

 €3,63600

B6AZ3234 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 2.35 m

 €3,89980

B6AZA264 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i
plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2.35 m

 €2,90244

Otros conceptos 9,55 €

m3G921R01J Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

P- 29  €23,08

B0111000 Aigua  €0,06000
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats  €18,72200

Otros conceptos 4,30 €

mG9651AD9 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

P- 30  €32,62

B064500C 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

 €6,53344
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,17913

B9651AD0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €7,91700

Otros conceptos 17,99 €

mG9671E5A Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 31  €34,60

B064500C 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

 €8,03538

B9671E50 Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm  €8,80950
Otros conceptos 17,76 €

mG9851601 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre esplanada
compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler
calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

P- 32  €26,00

B9851600 Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm  €9,11400
Otros conceptos 16,89 €

m2G9E13104 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 33  €27,62

B0111000 Aigua  €0,01200
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
 €0,35569

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior  €7,63980
Otros conceptos 19,61 €

m2G9F1P211 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm
de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 34  €27,24

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,99498
B9F1P200 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm i 10 cm de gruix,

preu alt
 €11,45460

Otros conceptos 14,79 €

tG9H18113 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 35  €58,22

B9H18110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €51,67000

Otros conceptos 6,55 €

tG9H1D213 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 97 % de l'assaig marshall

P- 36  €53,61

B9H1D210 Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració

 €47,28000

Otros conceptos 6,33 €

m2G9H33110 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix

P- 37  €4,22

B9H33110 Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €3,78534

Otros conceptos 0,43 €
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tG9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIP- 38  €545,02

B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI  €450,00000
Otros conceptos 95,02 €

m2G9K11B10 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de
granulats de materials granítics i quitrà AQ-46

P- 39  €3,50

B03HA000 Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments
bituminosos

 €0,58104

B055SSD0 Quitrà tipus AQ-46  €0,88750
Otros conceptos 2,03 €

m2G9K11B70 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de
granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-1

P- 40  €3,01

B03HA000 Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments
bituminosos

 €0,58104

B0552420 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1  €0,42500
Otros conceptos 2,00 €

mGB151AEE Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a
140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 41  €264,07

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,44140

BB151AE0 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

 €225,29000

Otros conceptos 38,34 €

mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 42  €26,03

BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil
longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO

 €18,86000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €1,48250
Otros conceptos 5,69 €

uGB2B4123 Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1
m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat

P- 43  €38,09

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

 €1,32500

BBMZ1210 Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat  €7,08400
BBMZA810 Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a

barreres de seguretat
 €8,67000

Otros conceptos 21,01 €

uGB2Z1000 Extrem ancorat de barrera flexibleP- 44  €475,25

B0A31000 Clau acer  €0,17500
B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €7,96250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,31200
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €0,31020
BBM2AA00 Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil

longitudinal, de secció en doble ona amb característiques AASHO
 €150,88000

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €17,79000
Otros conceptos 297,82 €

uGB2Z2001 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat
al suport

P- 45  €53,85

BBMZP010 Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat  €5,93000
BBMZT010 Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles  €22,79000
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Otros conceptos 25,13 €

uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la
banda

P- 46  €13,85

BBMZC010 Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares  €6,13000
Otros conceptos 7,72 €

mGBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 47  €0,55

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,14601
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,03354

Otros conceptos 0,37 €

mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora
i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 48  €0,91

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,42200
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,10430

Otros conceptos 0,38 €

mGBA2U010 Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm,
amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de ressalts de
100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

P- 49  €30,02

BBA1U010 Pintura reflectant de dos components en fred, per a senyalització  €13,02000
Otros conceptos 17,00 €

m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 50  €9,32

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €4,21831
BBA1M000 Microesferes de vidre  €1,02209

Otros conceptos 4,08 €

mGBA6U130 Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i
fixada al paviment

P- 51  €192,49

BBMAU130 Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm
de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements
terminals i fixacions al paviment

 €155,01000

Otros conceptos 37,48 €

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

P- 52  €96,94

BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €75,36000
Otros conceptos 21,58 €

uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 53  €125,09

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

 €102,17000

Otros conceptos 22,92 €

uGBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 54  €170,93

BBM1AHD2 Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €145,83000

Otros conceptos 25,10 €

uGBB21A51 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x170
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 55  €455,15
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BBM1BQP2 Placa d'orientació o situació, de 95x170 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

 €409,24000

Otros conceptos 45,91 €

mGBBZ3010 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 56  €23,63

BBMZ2610 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

 €20,55000

Otros conceptos 3,08 €

uGBC1U021 Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues cares, fixat al
paviment mitjançant resina

P- 57  €17,34

B090U010 Resina per a fixar sobre paviment  €1,48800
BBMZU021 Fita captafaros 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues cares  €12,91000

Otros conceptos 2,94 €

uGBC1U070 Fita d'aresta per a carretera convencional, tipus I MOPT, de policarbonat,
de 155 cm d'alçària, reflectant alta intensitat, fixat a terra clavat amb
passador

P- 58  €23,36

BBC2U070 Fita d'aresta per a carretera convencional, tipus I MOPT, de policarbonat
de 155 cm d'alçària, reflectant d'alta intensitat

 €18,01000

Otros conceptos 5,35 €

mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 59  €16,50

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

 €9,10650

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,02574
B0A31000 Clau acer  €0,06250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,32016
B0DZA000 Desencofrant  €0,05440

Otros conceptos 6,93 €

mGD5A5H05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 60  €34,21

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €11,89650
BD5B1M00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre  €4,70400

Otros conceptos 17,61 €

uGD5J4F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 61  €72,11

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

 €19,18670

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per
a 150 usos

 €1,40980

B0DZA000 Desencofrant  €1,52320
Otros conceptos 49,99 €

uGD5Z3BC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 460x230x35
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

P- 62  €41,22

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

 €1,70600

BD5Z3BC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
460x230x35 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de
superfície d'absorció

 €22,89000

Otros conceptos 16,62 €
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mGD7JV325 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

P- 63  €585,37

BD7JV300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 1200 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

 €416,69040

Otros conceptos 168,68 €

mGG31MGD6 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x240 mm2+120 mm2, col·locat en
tub

P- 64  €83,95

BG31MGD0 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x240 mm2 +120 mm2

 €72,65460

Otros conceptos 11,30 €

uGHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m d'alçària i 2 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

P- 65  €656,12

B064500C 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

 €43,55626

BHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 9 m i 2 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

 €459,12000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €42,25000
Otros conceptos 111,19 €

uGHN858A1 Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic
i cúpula reflectora, acoblada al suport

P- 66  €206,37

BHN858A0 Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu mitjà, amb bastidor
metàl·lic i cúpula reflectora

 €179,51000

Otros conceptos 26,86 €

uGHNC95M4 Llumenera decorativa amb difusor de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, forma de focus orientable i muntada
amb lira

P- 67  €107,12

BHNC95M0 Llumenera decorativa amb difusor de vidre, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, forma de focus orientable

 €62,15000

BHWNC000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta

 €22,84000

Otros conceptos 22,13 €

uGQ127J03 Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 68  €684,83

BQ127J02 Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1.75 m, amb suports de
fosa d'alumini, amb respatller

 €627,30000

Otros conceptos 57,53 €

uGQ211112 Paperera trabucable de 31 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- 69  €113,68

BQ211110 Paperera trabucable de 31 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

 €72,54000

Otros conceptos 41,14 €
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uGR6P2265 Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No
inclou les feines de preparació

P- 70  €320,83

B0111000 Aigua  €0,20400
B0315601 Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3  €131,84617
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0.8 m3
 €3,24600

Otros conceptos 185,53 €

uGR6P6245 Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de tronc o
diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans
manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50%
de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

P- 71  €240,97

B0111000 Aigua  €0,04800
B0315601 Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3  €118,61008
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0.8 m3
 €0,66000

Otros conceptos 121,65 €

m2GR71370K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment
de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega

P- 72  €0,56

BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

 €0,15300

Otros conceptos 0,41 €

m2GRH11331 Sega amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària
de treball, en un pendent inferior al 25 %

P- 73  €0,13

Otros conceptos 0,13 €

uIQU12131 Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 74  €161,50

BQU12310 Transport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de
8,2x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls,
i quadre de protecció

 €132,41000

Otros conceptos 29,09 €
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OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ENLACE01

SUBCAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3
de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 3)

2.000,00022,66 45.320,00

2 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 16)

500,0000,96 480,00

3 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 7)

50,0004,10 205,00

4 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

100,0003,93 393,00

5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 9)

4,00036,03 144,12

6 G21D6QPB m Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 100 cm
d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(P - 10)

15,0004,53 67,95

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.01 46.610,07

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ENLACE01

SUBCAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora (P - 14)

100,0007,43 743,00

2 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 15)

50,0008,34 417,00

3 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 150,00011,28 1.692,00

4 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals (P - 19)

2.500,00022,26 55.650,00

5 G2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a
5 km (P - 20)

2.500,0005,30 13.250,00

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.02 71.752,00

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ENLACE01

Euro
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SUBCAPÍTULO DRENAJE Y ALUMBRADO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GHN858A1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al
suport (P - 66)

3,000206,37 619,11

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 59)

30,00016,50 495,00

3 GD5A5H05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 250 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren (P - 60)

45,00034,21 1.539,45

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.03 2.653,56

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ENLACE01

SUBCAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 29)

350,00023,08 8.078,00

2 G9671E5A m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa,
35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

40,00034,60 1.384,00

3 G9K11B70 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb
barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa
ECR-1 (P - 40)

350,0003,01 1.053,50

4 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 37)

350,0004,22 1.477,00

5 G9H18113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall (P - 35)

60,00058,22 3.493,20

6 G9H1D213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall (P - 36)

175,00053,61 9.381,75

7 G9651AD9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5 (P - 30)

75,00032,62 2.446,50

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.04 27.313,95

OBRA PRESUPUESTO  01

Euro
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CAPÍTULO ENLACE01

SUBCAPÍTULO SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 48)

200,0000,91 182,00

2 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 47)

150,0000,55 82,50

3 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 50)

50,0009,32 466,00

4 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 52)

8,00096,94 775,52

5 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 53)

12,000125,09 1.501,08

6 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)

4,000170,93 683,72

7 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 56)

40,00023,63 945,20

SUBCAPÍTULOTOTAL 01.01.05 4.636,02

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3
de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 3)

450,00022,66 10.197,00

2 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i
càrrega sobre camió (P - 11)

16,00049,89 798,24

3 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 16)

7.000,0000,96 6.720,00

4 IQU12131 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 74)

7,000161,50 1.130,50

5 G21D6QPB m Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a 100 cm
d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(P - 10)

1.100,0004,53 4.983,00

6 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 7)

800,0004,10 3.280,00

7 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 6)

10.500,0003,93 41.265,00

8 G2191306 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 - 4)

1.000,0004,49 4.490,00

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

1.100,0005,88 6.468,00

10 G2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(P - 5)

2.750,0006,24 17.160,00

11 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 9)

16,00036,03 576,48

12 G6A13636 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla
i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars (P - 28)

225,00019,99 4.497,75

CAPÍTULOTOTAL 01.02 101.565,97

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

500,0002,19 1.095,00

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

250,0002,37 592,50

3 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora (P - 14)

350,0007,43 2.600,50

4 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 15)

3.250,0008,34 27.105,00

5 G2311032 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb
puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 30% (P - 17)

40,00015,70 628,00

6 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 3.250,00011,28 36.660,00

7 G3L21112 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió,
pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb
barres d'acer corrugades i subjectada amb cables (P - 27)

150,0008,77 1.315,50

8 G2RMM6R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus
petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar
material triturat sobre camió o contenidor (P - 21)

250,00010,82 2.705,00

9 G2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra trituradora de martells
de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb
capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta
d'alimentació, transportable manualment (P - 22)

500,0001,97 985,00

10 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals (P - 19)

3.500,00022,26 77.910,00

CAPÍTULOTOTAL 01.03 151.596,50

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO DRENAJE Y SANEAMIENTO04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 59)

1.100,00016,50 18.150,00

2 GD5A5H05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 250 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren (P - 60)

450,00034,21 15.394,50

3 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 61)

40,00072,11 2.884,40

4 GD5Z3BC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
460x230x35 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 62)

40,00041,22 1.648,80

5 GD7JV325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de
1200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

25,000585,37 14.634,25

6 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de
fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de
fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 1)

6,0001.185,23 7.111,38

CAPÍTULOTOTAL 01.04 59.823,33

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO FIRMES05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9K11B70 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb
barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa
ECR-1 (P - 40)

16.500,0003,01 49.665,00

2 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 29)

3.500,00023,08 80.780,00

3 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 37)

16.500,0004,22 69.630,00

4 G9H18113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall (P - 35)

950,00058,22 55.309,00

5 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P -
38)

3,500545,02 1.907,57

6 G9K11B10 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb
barreja de granulats de materials granítics i quitrà AQ-46 (P -
39)

4.200,0003,50 14.700,00

CAPÍTULOTOTAL 01.05 271.991,57

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO PAVIMENTOS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9671E5A m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa,
35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

950,00034,60 32.870,00

2 G9851601 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat
sobre esplanada compactada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de
165 l (P - 32)

80,00026,00 2.080,00

3 G9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 33)

1.750,00027,62 48.335,00

4 G31511G3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 23)

75,00084,82 6.361,50

5 G9F1P211 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de
20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat (P - 34)

1.200,00027,24 32.688,00

CAPÍTULOTOTAL 01.06 122.334,50

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ESTRUCTURAS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 34A1D58D kg Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15.2 mm enfilat en tendó de
25 m de llargària, tesat de 4500 kN de força amb ancoratges
actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D
i 0.3 mm de gruix i injecció de beurada (P - 2)

2.300,0004,07 9.361,00

2 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot (P - 24)

200,00093,37 18.674,00

3 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

190.000,0001,54 292.600,00

4 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 26)

80,00036,61 2.928,80

CAPÍTULOTOTAL 01.07 323.563,80

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ALUMBRADO08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 GHM31MAA u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 9 m
d'alçària i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
(P - 65)

21,000656,12 13.778,52

2 GHNC95M4 u Llumenera decorativa amb difusor de vidre, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu mitjà, forma de
focus orientable i muntada amb lira (P - 67)

8,000107,12 856,96

3 GHN858A1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al
suport (P - 66)

40,000206,37 8.254,80

4 GG31MGD6 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x240
mm2+120 mm2, col·locat en tub (P - 64)

1.750,00083,95 146.912,50

CAPÍTULOTOTAL 01.08 169.802,78

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 42)

1.100,00026,03 28.633,00

2 GB2B4123 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles,
entre 0,75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat
(P - 43)

270,00038,09 10.284,30

3 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible (P - 44) 4,000475,25 1.901,00

4 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda (P - 46)

275,00013,85 3.808,75

5 GB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
flexibles, fixat al suport (P - 45)

6,00053,85 323,10

6 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 48)

7.800,0000,91 7.098,00

7 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 47)

2.900,0000,55 1.595,00

8 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora
de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa
formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual (P - 49)

80,00030,02 2.401,60

9 GBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants,
de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional
de elements terminals i fixada al paviment (P - 51)

20,000192,49 3.849,80

10 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 52)

4,00096,94 387,76

11 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 53)

8,000125,09 1.000,72

12 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)

5,000170,93 854,65

Euro
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13 GBB21A51 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular
de 95x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 55)

2,000455,15 910,30

14 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 56)

50,00023,63 1.181,50

15 GBC1U021 u Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues cares,
fixat al paviment mitjançant resina (P - 57)

450,00017,34 7.803,00

16 GBC1U070 u Fita d'aresta per a carretera convencional, tipus I MOPT, de
policarbonat, de 155 cm d'alçària, reflectant alta intensitat, fixat
a terra clavat amb passador (P - 58)

1,00023,36 23,36

CAPÍTULOTOTAL 01.09 72.055,84

OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO ACABADOS10

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de
fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 68)

8,000684,83 5.478,64

2 GQ211112 u Paperera trabucable de 31 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 - 69)

6,000113,68 682,08

3 GR6P2265 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2,5 a 3,5 m
d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació (P -
70)

16,000320,83 5.133,28

4 GR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust d'1 a 2 m d'alçària de
tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines
de preparació (P - 71)

55,000240,97 13.253,35

5 GR71370K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent <
25 % i superfície  de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 72)

2.000,0000,56 1.120,00

6 GRH11331 m2 Sega amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90
cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P -
73)

500,0000,13 65,00

7 GB151AEE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter (P - 41)

90,000264,07 23.766,30

8 ZZ0001 u Reposición de marquesina para autobuses (P - 0) 4,0006.500,00 26.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.10 75.498,65

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  01

CAPÍTULO OTRAS PARTIDAS11

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 Z00001 u Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud (P - 0) 1,00022.740,34 22.740,34

CAPÍTULOTOTAL 01.11 22.740,34

Euro
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NIVEL 3: SUBCAPÍTULO Importe

Subcapítulo 01.01.01 TRABAJOS PREVIOS 46.610,07
Subcapítulo 01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 71.752,00
Subcapítulo 01.01.03 DRENAJE Y ALUMBRADO 2.653,56
Subcapítulo 01.01.04 FIRMES Y PAVIMENTOS 27.313,95
Subcapítulo 01.01.05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 4.636,02

01.01 ENLACECapítulo 152.965,60

152.965,60

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 ENLACE 152.965,60
Capítulo 01.02 TRABAJOS PREVIOS 101.565,97
Capítulo 01.03 MOVIMIENTOS DE TIERRA 151.596,50
Capítulo 01.04 DRENAJE Y SANEAMIENTO 59.823,33
Capítulo 01.05 FIRMES 271.991,57
Capítulo 01.06 PAVIMENTOS 122.334,50
Capítulo 01.07 ESTRUCTURAS 323.563,80
Capítulo 01.08 ALUMBRADO 169.802,78
Capítulo 01.09 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 72.055,84
Capítulo 01.10 ACABADOS 75.498,65
Capítulo 01.11 OTRAS PARTIDAS 22.740,34

01 Presupuesto  Obra 1.523.938,88

1.523.938,88

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 1.523.938,88
1.523.938,88

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

1.523.938,88PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

198.112,0513,00 % Gastos Generales SOBRE 1.523.938,88....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 1.523.938,88....................................................................................................................................91.436,33

Subtotal 1.813.487,26

18,00 % IVA SOBRE 1.813.487,26....................................................................................................................................326.427,71

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.139.914,97€

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

( DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS )


