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Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 01  DEMOLICIONES Y DESBROCE

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

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

1 Fase 1: Rambla San Sebastian - C/
San Ignacio (Vial Oeste)

21,730 21,730 C#*D#*E#*F#

2 Fase 2: C/ San José - C/ San Ignacio
(Vial Este)

18,340 18,340 C#*D#*E#*F#

3 Fase 3: C/ San Ignacio - Avenida
Generalitat

24,780 24,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,850

2 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Demolición bordillo y rigola T

2 Fase 1: Rambla San Sebastian - C/
San Ignacio (Vial Oeste)

T

3 Esquina Rambla San Sebastian 9,990 9,990 C#*D#*E#*F#

4 9,320 9,320 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 19,310 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Fase 2: C/ San José - C/ San Ignacio
(Vial Este)

T

7 Tramo Plaza Sagarra - C/ Balldovina 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#

8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 30,800 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

10 Fase 3: C/ San Ignacio - Avenida
Generalitat

T

11 Tramo Plaza Sagarra - C/ Balldovina 16,450 16,450 C#*D#*E#*F#

12 15,720 15,720 C#*D#*E#*F#

13 Tramo C/ Mare de Déu de Monserrat -
C/ San Benito

25,190 25,190 C#*D#*E#*F#

14 30,150 30,150 C#*D#*E#*F#

15 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#

16 64,880 64,880 C#*D#*E#*F#

17 38,230 38,230 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 200,170 SUMSUBTOTAL(
G10:G17)

19 Subtotal "A origen" O 250,280 SUMORIGEN(G1:
G19)

TOTAL MEDICIÓN 250,280

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 2

3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Demolición de aceras sin rigola T

2 Fase 1: Rambla San Sebastian - C/
San Ignacio (Vial Oeste)

T

3 38,900 38,900 C#*D#*E#*F#

4 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#

5 78,320 78,320 C#*D#*E#*F#

6 32,930 32,930 C#*D#*E#*F#

7 83,300 83,300 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 248,650 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 Fase 2: C/ San José - C/ San Ignacio
(Vial Este)

T

10 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

11 38,990 38,990 C#*D#*E#*F#

12 78,430 78,430 C#*D#*E#*F#

13 22,880 22,880 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 146,790 SUMSUBTOTAL(
G7:G11)

15 Fase 3: C/ San Ignacio - Avenida
Generalitat

T

16 7,420 7,420 C#*D#*E#*F#

17 9,070 9,070 C#*D#*E#*F#

18 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#

19 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

20 Subtotal S 35,480 SUMSUBTOTAL(
G15:G19)

21 Subtotal "A origen" O 448,930 SUMORIGEN(G1:
G21)

TOTAL MEDICIÓN 448,930

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

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

1 Demolición de aceras T

2 Fase 1: Rambla San Sebastian - C/
San Ignacio (Vial Oeste)

T

3 71,270 71,270 C#*D#*E#*F#

4 33,640 33,640 C#*D#*E#*F#

5 197,450 197,450 C#*D#*E#*F#

6 201,660 201,660 C#*D#*E#*F#

7 223,150 223,150 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 727,170 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 3

9 Fase 2: C/ San José - C/ San Ignacio
(Vial Este)

T

10 61,480 61,480 C#*D#*E#*F#

11 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

12 198,340 198,340 C#*D#*E#*F#

13 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#

14 40,550 40,550 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

16 Fase 3: C/ San Ignacio - Avenida
Generalitat

T

17 36,170 36,170 C#*D#*E#*F#

18 47,760 47,760 C#*D#*E#*F#

19 72,030 72,030 C#*D#*E#*F#

20 58,560 58,560 C#*D#*E#*F#

21 58,940 58,940 C#*D#*E#*F#

22 340,930 340,930 C#*D#*E#*F#

23 46,680 46,680 C#*D#*E#*F#

24 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G17:G24)

25 Subtotal "A origen" O SUMORIGEN(G1:
G25)

TOTAL MEDICIÓN 1.821,020

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 Demolición pavimento bituminoso T

2 Fase 1: Rambla San Sebastian - C/
San Ignacio (Vial Oeste)

T

3 606,910 606,910 C#*D#*E#*F#

4 Fase 2: C/ San José - C/ San Ignacio
(Vial Este)

T

5 709,740 709,740 C#*D#*E#*F#

6 Fase 3: C/ San Ignacio - Avenida
Generalitat

T

7 789,520 789,520 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal "A origen" O SUMORIGEN(G1:
G8)

9 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.106,170

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 4

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

1 Farolas 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Árboles 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,000

8 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Imbornales 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Señal vertical 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

10 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

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

1 Interceptor 13,180 13,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,180

11 F21D4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Tubo saneamiento 327,430 327,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 327,430

12 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

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

1 Excavación servicios 14,040 14,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,040

13 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 5

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

1 Demolición pozo de registro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

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

1 Excavación Pavimento 3.011,260 1,000 3.011,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.011,260

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 Compactado caja pavimento T

2 Calzada 3.011,260 3.011,260 C#*D#*E#*F#

3 Aceras 42,170 42,170 C#*D#*E#*F#

4 102,080 102,080 C#*D#*E#*F#

5 97,520 97,520 C#*D#*E#*F#

6 104,910 104,910 C#*D#*E#*F#

7 112,330 112,330 C#*D#*E#*F#

8 133,790 133,790 C#*D#*E#*F#

9 245,750 245,750 C#*D#*E#*F#

10 264,840 264,840 C#*D#*E#*F#

11 90,880 90,880 C#*D#*E#*F#

12 92,440 92,440 C#*D#*E#*F#

13 95,780 95,780 C#*D#*E#*F#

14 1.469,150 1.469,150 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal "A origen" O 5.862,900 SUMORIGEN(G1:
G14)

TOTAL MEDICIÓN 5.862,900

3 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i amb les terres deixades a la vora

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

1 2,000 2,000 2,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

4 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 6

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

1 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 3.011,260 0,200 602,252 C#*D#*E#*F#

2 42,170 0,200 8,434 C#*D#*E#*F#

3 102,080 0,200 20,416 C#*D#*E#*F#

4 97,520 0,200 19,504 C#*D#*E#*F#

5 104,910 0,200 20,982 C#*D#*E#*F#

6 112,330 0,200 22,466 C#*D#*E#*F#

7 133,790 0,200 26,758 C#*D#*E#*F#

8 245,750 0,200 49,150 C#*D#*E#*F#

9 264,840 0,200 52,968 C#*D#*E#*F#

10 90,880 0,200 18,176 C#*D#*E#*F#

11 92,440 0,200 18,488 C#*D#*E#*F#

12 95,780 0,200 19,156 C#*D#*E#*F#

13 1.469,150 0,200 293,830 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 1.172,580 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)

15 3.011,260 0,030 90,338 C#*D#*E#*F#

16 42,170 0,040 1,687 C#*D#*E#*F#

17 102,080 0,040 4,083 C#*D#*E#*F#

18 97,520 0,040 3,901 C#*D#*E#*F#

19 104,910 0,040 4,196 C#*D#*E#*F#

20 112,330 0,040 4,493 C#*D#*E#*F#

21 133,790 0,040 5,352 C#*D#*E#*F#

22 245,750 0,040 9,830 C#*D#*E#*F#

23 264,840 0,040 10,594 C#*D#*E#*F#

24 90,880 0,040 3,635 C#*D#*E#*F#

25 92,440 0,040 3,698 C#*D#*E#*F#

26 95,780 0,040 3,831 C#*D#*E#*F#

27 1.469,150 0,040 58,766 C#*D#*E#*F#

28 Subtotal S 204,404 SUMSUBTOTAL(
G15:G27)

TOTAL MEDICIÓN 1.376,984

6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

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

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 7

1 Todo el Vial 3.011,260 0,200 602,252 C#*D#*E#*F#

2 Aceras 42,170 0,100 4,217 C#*D#*E#*F#

3 102,080 0,100 10,208 C#*D#*E#*F#

4 97,520 0,100 9,752 C#*D#*E#*F#

5 104,910 0,100 10,491 C#*D#*E#*F#

6 112,330 0,100 11,233 C#*D#*E#*F#

7 133,790 0,100 13,379 C#*D#*E#*F#

8 245,750 0,100 24,575 C#*D#*E#*F#

9 264,840 0,100 26,484 C#*D#*E#*F#

10 90,880 0,100 9,088 C#*D#*E#*F#

11 92,440 0,100 9,244 C#*D#*E#*F#

12 95,780 0,100 9,578 C#*D#*E#*F#

13 1.469,150 0,100 146,915 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal "A origen" O 887,416 SUMORIGEN(G1:
G13)

15 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 887,416

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 03  PAVIMENTACIÓN

1 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

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

1 Todo el vial 3.011,260 0,200 602,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 602,252

2 F9365G21 m3 Base de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

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

1 Todo el vial 3.011,260 0,200 602,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 602,252

3 F9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre capa de
morter de regulació de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

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

1 Todo el vial 3.011,260 0,080 240,901 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 240,901

4 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

Euro



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

MEDICIONES Pág.: 8

1 Intersección Rambla San Sebastián 2,400 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

2 2,150 0,200 0,430 C#*D#*E#*F#

3 Plaza Maneliz (junto Avenida
Generalitat)

13,701 0,200 2,740 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal "A origen" O 3,650 SUMORIGEN(G1:
G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,650

5 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 45,670 45,670 C#*D#*E#*F#

2 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#

3 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal "A origen" O 60,570 SUMORIGEN(G1:
G3)

TOTAL MEDICIÓN 60,570

6 F981U125 m Gual de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6
cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó

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

1 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#

2 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#

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

4 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#

5 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 28,420 SUMORIGEN(G1:
G5)

TOTAL MEDICIÓN 28,420

7 F981U115 m Gual de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi,
col·locat amb base de formigó

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

1 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,750

8 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 71,270 0,200 14,254 C#*D#*E#*F#

2 33,640 0,200 6,728 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES Pág.: 9

3 197,450 0,200 39,490 C#*D#*E#*F#

4 201,660 0,200 40,332 C#*D#*E#*F#

5 223,150 0,200 44,630 C#*D#*E#*F#

6 61,480 0,200 12,296 C#*D#*E#*F#

7 94,000 0,200 18,800 C#*D#*E#*F#

8 198,340 0,200 39,668 C#*D#*E#*F#

9 38,410 0,200 7,682 C#*D#*E#*F#

10 40,550 0,200 8,110 C#*D#*E#*F#

11 36,170 0,200 7,234 C#*D#*E#*F#

12 47,760 0,200 9,552 C#*D#*E#*F#

13 72,030 0,200 14,406 C#*D#*E#*F#

14 58,560 0,200 11,712 C#*D#*E#*F#

15 58,940 0,200 11,788 C#*D#*E#*F#

16 340,930 0,200 68,186 C#*D#*E#*F#

17 46,680 0,200 9,336 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 364,204 SUMSUBTOTAL(
G1:G17)

19 342,640 0,200 68,528 C#*D#*E#*F#

20 Subtotal S 68,528 SUMSUBTOTAL(
G19:G19)

21 3.011,260 0,200 602,252 C#*D#*E#*F#

22 Subtotal "A origen" O 1.034,984 SUMORIGEN(G1:
G21)

23 Subtotal S 602,252 SUMSUBTOTAL(
G21:G22)

TOTAL MEDICIÓN 1.034,984

9 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

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

1 71,270 71,270 C#*D#*E#*F#

2 33,640 33,640 C#*D#*E#*F#

3 197,450 197,450 C#*D#*E#*F#

4 201,660 201,660 C#*D#*E#*F#

5 223,150 223,150 C#*D#*E#*F#

6 61,480 61,480 C#*D#*E#*F#

7 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

8 198,340 198,340 C#*D#*E#*F#

9 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#

10 40,550 40,550 C#*D#*E#*F#

11 36,170 36,170 C#*D#*E#*F#

12 47,760 47,760 C#*D#*E#*F#

13 72,030 72,030 C#*D#*E#*F#

Euro
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14 58,560 58,560 C#*D#*E#*F#

15 58,940 58,940 C#*D#*E#*F#

16 340,930 340,930 C#*D#*E#*F#

17 46,680 46,680 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 1.821,020 SUMSUBTOTAL(
G1:G17)

19 Pl. Manelic 342,640 342,640 C#*D#*E#*F#

20 Subtotal S 342,640 SUMSUBTOTAL(
G19:G19)

21 Subtotal "A origen" O 2.163,660 SUMORIGEN(G1:
G20)

TOTAL MEDICIÓN 2.163,660

10 F96515D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 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

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

1 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#

2 30,850 30,850 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal "A origen" O 41,050 SUMORIGEN(G1:
G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,050

11 F9G13642 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

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

1 30,740 0,200 6,148 C#*D#*E#*F#

2 54,240 0,200 10,848 C#*D#*E#*F#

3 50,360 0,200 10,072 C#*D#*E#*F#

4 69,910 0,200 13,982 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal "A origen" O 41,050 SUMORIGEN(G1:
G4)

TOTAL MEDICIÓN 41,050

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 04  RED DE SANEAMIENTO

1 GD7FA574 m Tub de PE de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Tub PE 36,990 36,990 C#*D#*E#*F#

2 34,860 34,860 C#*D#*E#*F#
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3 34,380 34,380 C#*D#*E#*F#

4 33,760 33,760 C#*D#*E#*F#

5 14,490 14,490 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 154,480 SUMORIGEN(G1:
G5)

TOTAL MEDICIÓN 154,480

2 GD7FA575 m Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Tub PE 30,130 30,130 C#*D#*E#*F#

2 10,640 10,640 C#*D#*E#*F#

3 27,390 27,390 C#*D#*E#*F#

4 16,880 16,880 C#*D#*E#*F#

5 11,750 11,750 C#*D#*E#*F#

6 28,850 28,850 C#*D#*E#*F#

7 33,160 33,160 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal "A origen" O 158,800 SUMORIGEN(G1:
G7)

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 158,800

3 GD7F7575 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Imbornales 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#

2 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#

3 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

4 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

5 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

6 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#

7 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#

8 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#

9 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#

10 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#

11 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#

12 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#

13 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#

14 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

15 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#

16 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

17 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
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18 1,810 1,810 C#*D#*E#*F#

19 2,010 2,010 C#*D#*E#*F#

20 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 37,960 SUMSUBTOTAL(
G1:G20)

22 Conexión Viviendas 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#

23 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#

24 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#

25 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#

26 6,730 6,730 C#*D#*E#*F#

27 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

28 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#

29 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#

30 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#

31 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#

32 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#

33 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#

34 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#

35 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#

36 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#

37 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#

38 Subtotal S 96,270 SUMSUBTOTAL(
G22:G37)

39 Subtotal "A origen" O 134,230 SUMORIGEN(G1:
G38)

TOTAL MEDICIÓN 134,230

4 GDB17410 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x0,6 m

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 FD953470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

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

1 36,990 36,990 C#*D#*E#*F#

2 34,860 34,860 C#*D#*E#*F#

3 34,380 34,380 C#*D#*E#*F#

4 33,760 33,760 C#*D#*E#*F#

5 14,490 14,490 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 154,480 SUMORIGEN(G1:
G5)
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TOTAL MEDICIÓN 154,480

6 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

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

1 30,130 30,130 C#*D#*E#*F#

2 10,640 10,640 C#*D#*E#*F#

3 27,390 27,390 C#*D#*E#*F#

4 16,880 16,880 C#*D#*E#*F#

5 11,750 11,750 C#*D#*E#*F#

6 28,850 28,850 C#*D#*E#*F#

7 33,160 33,160 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal "A origen" O 158,800 SUMORIGEN(G1:
G7)

TOTAL MEDICIÓN 158,800

7 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

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

1 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#

2 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#

3 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

4 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

5 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#

6 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#

7 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#

8 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#

9 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#

10 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#

11 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#

12 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#

13 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#

14 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

15 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#

16 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

17 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

18 1,810 1,810 C#*D#*E#*F#

19 2,010 2,010 C#*D#*E#*F#

20 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#

21 Subtotal S 37,960 SUMSUBTOTAL(
G1:G20)

22 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
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23 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#

24 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#

25 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#

26 6,730 6,730 C#*D#*E#*F#

27 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

28 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#

29 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#

30 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#

31 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#

32 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#

33 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#

34 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#

35 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#

36 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#

37 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#

38 Subtotal S 96,270 SUMSUBTOTAL(
G22:G37)

39 Subtotal "A origen" O 134,230 SUMORIGEN(G1:
G38)

40 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 134,230

8 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

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

3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

9 FD5J529E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

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

3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

10 FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 1,000 1,989 1,989 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,989

11 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 05  ALUMBRADO PÚBLICO

1 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

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

1 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#

2 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#

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

4 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#

5 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 19,550 SUMORIGEN(G1:
G5)

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,550

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

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

1 37,000 4,000 148,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 166,000

6 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

7 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,000

8 FHNG4C21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

9 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col·locat en tub

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

1 Instalación 1 26,200 26,200 C#*D#*E#*F#

2 Instalación 2 58,400 58,400 C#*D#*E#*F#

3 Instalación 3 107,700 107,700 C#*D#*E#*F#

4 Instalación 4 83,830 83,830 C#*D#*E#*F#

5 Instalación 5 23,920 23,920 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 300,050 SUMORIGEN(G1:
G5)

TOTAL MEDICIÓN 300,050

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 06  INSTALACIÓN DE RIEGO

1 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#

2 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#

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

4 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#

5 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal "A origen" O 19,550 SUMORIGEN(G1:
G5)

TOTAL MEDICIÓN 19,550

2 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

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

1 101,500 101,500 C#*D#*E#*F#

2 7,270 7,270 C#*D#*E#*F#

3 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#

4 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#

5 51,550 51,550 C#*D#*E#*F#

6 15,990 15,990 C#*D#*E#*F#

7 66,160 66,160 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal "A origen" O 257,010 SUMORIGEN(G1:
G7)

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 257,010

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 07  MOBILIARIO URBANO

1 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

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

1 Paperera 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

2 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 180 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller i recolzabraços de fusta, i suports metálics, col·locat amb fixacions mecàniques
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cms
i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix, ancorada a l'obra amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l

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

1 Barana 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

4 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 600 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Voltants Mercat 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera edificis voltants Mercat  Oest 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera edificis voltants Mercat  Est 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 Entre C/ Sant Ignasi i C/ Balldovina 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

5 Entre C/ Balldovina i Av. Generalitat 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 352,000

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 08  JARDINERÍA

1 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 FR61445A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

3 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Árboles 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 Arbustos 3,000 6,800 1,000 1,000 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,400

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 09  SEÑALIZACIÓN

1 FBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal

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

1 Carga y descarga 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Emergencias 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Prohibido aparcar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

4 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

5 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

1 Pas de vianants 32,420 32,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,420

6 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Vado Parking 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#

2 Minusválido 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,510

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 10  SEGURIDAD Y SALUD

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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

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

1 Operaris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Operaris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

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

1 Operaris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

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

1 Treballs a diferents alçades 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

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

1 Treballs demolició 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

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

1 Operaris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

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

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

1 Operaris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

12 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Senyalització provisional 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 4,000

14 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

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

1 construcció rases 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

15 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

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

1 Construcció rases 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

16 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 Senyalització provisional 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

17 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Senyalització provisional 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

18 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 Senyalització provisional 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

20 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

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

1 Mòdul vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

22 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

23 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Tancament forats 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

29 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

30 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

31 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

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

1 Módulo sanitario 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

33 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

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

1 A pie de obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Formació a tots els operaris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

35 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

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

1 Formació a tots els operaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 11  CONTROL DE CALIDAD

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

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

1 Moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

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

1 Moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

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

1 Moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Tot-ú superficial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

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

1 Moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 Tot-ú artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

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

1 Moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

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

1 Moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

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

1 Total-ú artificial 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Rases 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

8 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

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

1 Tot-ú artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

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

1 Tot-ú artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

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

1 Tot-ú artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Tot-ú artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

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

1 Tot-ú artificial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE 83605,
UNE-EN 14488-1

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

1 Voreres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Paviment de formigó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

14 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6

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

1 Xarxa viària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

15 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

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

1 Xarxa viària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

16 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

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

1 Xarxa viària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent

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

1 Xarxa viària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

18 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Xarxa viària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 12  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 250,280 0,300 75,084 C#*D#*E#*F#

2 448,930 0,300 134,679 C#*D#*E#*F#

3 1.821,020 0,300 546,306 C#*D#*E#*F#

4 2.106,170 0,300 631,851 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.387,920

2 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 3.011,260 0,200 602,252 C#*D#*E#*F#

2 42,170 0,200 8,434 C#*D#*E#*F#

3 102,080 0,200 20,416 C#*D#*E#*F#

4 97,520 0,200 19,504 C#*D#*E#*F#

5 104,910 0,200 20,982 C#*D#*E#*F#

6 112,330 0,200 22,466 C#*D#*E#*F#

7 133,790 0,200 26,758 C#*D#*E#*F#

8 245,750 0,200 49,150 C#*D#*E#*F#

9 264,840 0,200 52,968 C#*D#*E#*F#

10 90,880 0,200 18,176 C#*D#*E#*F#

11 92,440 0,200 18,488 C#*D#*E#*F#

12 95,780 0,200 19,156 C#*D#*E#*F#

13 1.469,150 0,200 293,830 C#*D#*E#*F#

15 3.011,260 0,030 90,338 C#*D#*E#*F#

16 42,170 0,040 1,687 C#*D#*E#*F#

17 102,080 0,040 4,083 C#*D#*E#*F#

18 97,520 0,040 3,901 C#*D#*E#*F#

19 104,910 0,040 4,196 C#*D#*E#*F#

20 112,330 0,040 4,493 C#*D#*E#*F#

21 133,790 0,040 5,352 C#*D#*E#*F#

22 245,750 0,040 9,830 C#*D#*E#*F#

23 264,840 0,040 10,594 C#*D#*E#*F#

Euro
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24 90,880 0,040 3,635 C#*D#*E#*F#

25 92,440 0,040 3,698 C#*D#*E#*F#

26 95,780 0,040 3,831 C#*D#*E#*F#

27 1.469,150 0,040 58,766 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.376,984

Obra 01 PRESUPUESTO 00
Capítulo 13  PARTIDAS ALZADAS

1 XARP0001 PA Partida alzada a justificar para la realización del estudio geotécnico de la zona de proyecto

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 XARP0002 PA Partida alzada a justificar para imprevistos de obra a disposición de la dirección de obra

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 XARP0003 PA Partida alzada a justificar para la realización del levantamiento topográfico

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 XARP0004 PA Partida alzada a justificar para el desmontaje y montaje de dos columnas semafóricas. Se incluye canvio de cota
de los marcos y tapas de las arquetas a la nueva rasante, todas las conexiones, pruebas y puesta en marcha,
pintado de las columnas, así como la carga, descarga y transporte a almacén y posterior descarga en la obra.

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 XARP0005 PA Partida alzada a justificar el setorramiento de las líneas eléctricas, incluyendo la protección de éstas, el
desmonte de los palos eléctricos, así como su transporte al depósito correspondiente.

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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EB12U010P-1 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20
mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2
mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l

90,56 €

(NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

F21D4102P-2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,90 €

(UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

F21DGU02P-3 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,46 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

F21DQU02P-4 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,61 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

F21DU001P-5 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

5,09 €

(CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

F221CA20P-6 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

3,74 €

(TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

F2225241P-7 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

8,46 €

(OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

F222K422P-8 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,69 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

F227T00FP-9 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,36 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

F2A11000P-10 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,40 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

F2R35069P-11 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

5,86 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
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F2RA61H0P-12 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,31 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

F2RA7L01P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,95 €

(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

F931201LP-14 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 33,20 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

F9365G21P-15 m3 Base de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

93,05 €

(NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS)

F9365H11P-16 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84,85 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

F96515D9P-17 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 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

31,58 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

F9715G11P-18 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

92,09 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

F974V010P-19 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12,47 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

F981U115P-20 m Gual de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

195,44 €

(CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

F981U125P-21 m Gual de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres
i semàfor, col·locat amb base de formigó

232,79 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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F9F15221P-22 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre capa de morter de regulació de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

21,41 €

(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

F9F5C570P-23 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina

41,56 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

F9G13642P-24 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat

98,48 €

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

FBA18110P-25 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,58 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

FBA22311P-26 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,50 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

FBB11111P-27 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

73,73 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

FBB11251P-28 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,13 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

FBB31420P-29 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al
senyal

50,71 €

(CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

FBBZ1120P-30 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 19,73 €

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

FD5J529EP-31 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

145,67 €

(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

FD5Z8JC4P-32 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

60,41 €

(SESENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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FD953470P-33 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,22 €

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

FD957470P-34 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

14,04 €

(CATORCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

FD959470P-35 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

16,79 €

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FDD1A529P-36 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

260,09 €

(DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

FDDZ51A9P-37 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,08 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

FDG32357P-38 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

7,79 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FDK256F3P-39 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

72,27 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

FDK2A4F3P-40 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

87,13 €

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

FDK2A6F3P-41 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

113,57 €

(CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

FDKZ3174P-42 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

58,04 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

FFB28355P-43 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,37 €

(SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
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FG312306P-44 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2,
col·locat en tub

1,37 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

FG380902P-45 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,54 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

FGD2312DP-46 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

45,46 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

FHM11F22P-47 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

258,72 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

FHNG4C21P-48 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

219,92 €

(DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

FQ11GB10P-49 u Banc de llistons de fusta tropical, de 180 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller i recolzabraços de fusta, i suports metálics, col·locat
amb fixacions mecàniques

500,74 €

(QUINIENTOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

FQ221031P-50 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb
dau de formigó

179,50 €

(CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

FQ42F015P-51 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
600 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

45,99 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FR3P2112P-52 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

73,49 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FR61445AP-53 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

166,22 €

(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)
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FR662228P-54 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

6,46 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

G219U010P-55 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,77 €

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

G219U020P-56 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,68 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

G219U030P-57 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,29 €

(SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

G219U040P-58 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,79 €

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G219U100P-59 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,70 €

(CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

G21B3002P-60 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,91 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

G21H0002P-61 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

62,78 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

G21R0002P-62 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

45,06 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)
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G222U200P-63 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

54,57 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

GD7F7575P-64 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

12,55 €

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

GD7FA574P-65 m Tub de PE de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

19,49 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

GD7FA575P-66 m Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

18,26 €

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

GDB17410P-67 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x0,6 m 10,36 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

H1411111P-68 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

H1422120P-69 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,11 €

(DIEZ EUROS CON ONCE CENTIMOS)

H1432012P-70 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1441201P-71 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,81 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

H1457520P-72 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

11,46 €

(ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

H145C002P-73 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,35 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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H1462242P-74 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

14,66 €

(CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1471101P-75 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

52,15 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

H1474600P-76 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,81 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

H1481131P-77 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,68 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1487460P-78 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,76 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

H148E700P-79 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

32,93 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

H151AJ01P-80 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs

13,14 €

(TRECE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

H1532581P-81 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,84 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1533591P-82 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,94 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H153A9F1P-83 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

24,05 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS)

H16F1003P-84 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,92 €

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

H16F1004P-85 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,41 €

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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HBB11111P-86 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

53,92 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

HBB21201P-87 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

61,26 €

(SESENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

HBB22641P-88 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

101,17 €

(CIENTO UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

HBBA1511P-89 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,73 €

(VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

HBBAC005P-90 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,86 €

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

HBC1GFJ1P-91 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

40,75 €

(CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

HBC1KJ00P-92 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,71 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

HM31161JP-93 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,89 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

HQU1531AP-94 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

259,79 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

HQU1A50AP-95 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

181,20 €

(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS)
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HQU1H53AP-96 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

169,64 €

(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU25701P-97 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,29 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

HQU27902P-98 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,34 €

(TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQUA1100P-99 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

120,17 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

HQUACCJ0P-100 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €

(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

HQUAM000P-101 u Reconeixement mèdic 37,01 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON UN CENTIMOS)

HQUAP000P-102 u Curset de primers auxilis i socorrisme 211,31 €

(DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

HQUZM000P-103 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,41 €

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

J0304L03P-104 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

32,26 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

J03D240CP-105 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 32,26 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

J03D4204P-106 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

36,76 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

J03D6206P-107 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 25,43 €

(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

J03D7207P-108 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

48,75 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
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J03D8208P-109 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

65,66 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

J03DA209P-110 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

123,06 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)

J03DF30EP-111 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

93,92 €

(NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

J03DG30FP-112 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

34,80 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

J03DK20HP-113 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,91 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

J03DR10PP-114 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,89 €

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

J03DS10QP-115 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 138,95 €

(CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

J060TJ0MP-116 u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma
UNE 83605, UNE-EN 14488-1

404,19 €

(CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

J9H1210FP-117 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

45,35 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

J9H1310GP-118 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

39,54 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

J9H1410AP-119 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

137,78 €

(CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
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J9H1520KP-120 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

73,52 €

(SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

J9H1B400P-121 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 17,37 €

(DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios II 



Proyecto Remodelación Urbanística de la calle Sagarra de Santa Coloma de Gramenet

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 18/06/12 Pág.: 1

P-1 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 60x20
mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2
mm de gruix, ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165l

90,56 €

BB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodo de diàmetre 50 mm, muntants de tub rectangular de 61,02000 €

Otros conceptos 29,54000 €

P-2 F21D4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,90 €

Otros conceptos 1,90000 €

P-3 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,46 €

Otros conceptos 10,46000 €

P-4 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,61 €

Otros conceptos 7,61000 €

P-5 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

5,09 €

Otros conceptos 5,09000 €

P-6 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

3,74 €

Otros conceptos 3,74000 €

P-7 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

8,46 €

Otros conceptos 8,46000 €

P-8 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,69 €

Otros conceptos 12,69000 €

P-9 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,36 €

Otros conceptos 1,36000 €

P-10 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,40 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,90000 €

Otros conceptos 0,50000 €

P-11 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

5,86 €

Otros conceptos 5,86000 €

P-12 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea

9,31 €
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de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus  de formigó inerts amb una den 8,86520 €

Otros conceptos 0,44480 €

P-13 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,95 €

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 9,48000 €

Otros conceptos 0,47000 €

P-14 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 33,20 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,55200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05550 €

Otros conceptos 9,59250 €

P-15 F9365G21 m3 Base de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

93,05 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 80,55600 €

Otros conceptos 12,49400 €

P-16 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84,85 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 67,78800 €

Otros conceptos 17,06200 €

P-17 F96515D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 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

31,58 €

B96515D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 7,36050 €

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

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,67538 €

Otros conceptos 18,37902 €

P-18 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

92,09 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 71,01600 €

Otros conceptos 21,07400 €

P-19 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12,47 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 5,26614 €

Otros conceptos 7,04370 €

P-20 F981U115 m Gual de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de

195,44 €
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circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,80208 €

B981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi,  amb les cares vistes flamejad 135,94000 €

Otros conceptos 51,69792 €

P-21 F981U125 m Gual de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres
i semàfor, col·locat amb base de formigó

232,79 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,55040 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejad 162,14000 €

Otros conceptos 63,09960 €

P-22 F9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre capa de morter de regulació de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

21,41 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,51544 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,44400 €

Otros conceptos 7,45056 €

P-23 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb
sorra fina

41,56 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,33898 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, preu alt 24,23400 €

Otros conceptos 16,98702 €

P-24 F9G13642 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat

98,48 €

B064C35C m3 Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 85,73250 €

Otros conceptos 12,74750 €

P-25 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,58 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,13459 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03091 €

Otros conceptos 0,41450 €

P-26 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,50 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,47314 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,94422 €

Otros conceptos 1,08264 €

P-27 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

73,73 €
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BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,59000 €

Otros conceptos 19,14000 €

P-28 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

65,13 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

Otros conceptos 18,73000 €

P-29 FBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al
senyal

50,71 €

BBM1EB12 u Placa complementària, de 30x15 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 36,28000 €

Otros conceptos 14,43000 €

P-30 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 19,73 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 13,52000 €

Otros conceptos 6,21000 €

P-31 FD5J529E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

145,67 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,97290 €

B0111000 m3 Aigua 0,00333 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 18,39989 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,39144 €

Otros conceptos 119,90244 €

P-32 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

60,41 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 37,94000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,57240 €

Otros conceptos 20,89760 €

P-33 FD953470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,22 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,58138 €

Otros conceptos 8,63862 €

P-34 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

14,04 €

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

Otros conceptos 5,30503 €

P-35 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

16,79 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,58138 €

Otros conceptos 6,20862 €

P-36 FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

260,09 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,72373 €

B0111000 m3 Aigua 0,00666 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 27,58896 €

Otros conceptos 230,77065 €

P-37 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,08 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,27000 €

Otros conceptos 14,81000 €

P-38 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

7,79 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 2,64600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,26096 €

Otros conceptos 0,88304 €

P-39 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

72,27 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 2,53092 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05735 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,49304 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26520 €

Otros conceptos 54,92349 €

P-40 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

87,13 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,51050 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 26,27592 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,21920 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,48853 €

Otros conceptos 55,63585 €

P-41 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

113,57 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,13931 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,51050 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,89944 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,54835 €

Otros conceptos 65,47240 €
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P-42 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

58,04 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 35,70000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,27065 €

Otros conceptos 22,06935 €

P-43 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,37 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exte 1,83900 €

BFB28300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 0,96900 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,17000 €

Otros conceptos 4,39200 €

P-44 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2,
col·locat en tub

1,37 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 0,63240 €

Otros conceptos 0,73760 €

P-45 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,54 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Otros conceptos 5,88420 €

P-46 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

45,46 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,93000 €

BGD23120 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.2 m2 de superfície i de 3 31,92000 €

Otros conceptos 9,61000 €

P-47 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

258,72 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 160,86000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,22664 €

Otros conceptos 43,69336 €

P-48 FHNG4C21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport

219,92 €

BHNG4C20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi 206,83000 €

Otros conceptos 13,09000 €

P-49 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 180 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller i recolzabraços de fusta, i suports metálics, col·locat
amb fixacions mecàniques

500,74 €
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BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insec 261,48000 €

Otros conceptos 239,26000 €

P-50 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb
dau de formigó

179,50 €

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a c 138,45000 €

Otros conceptos 41,05000 €

P-51 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
600 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

45,99 €

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndri 22,66440 €

Otros conceptos 23,32560 €

P-52 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

73,49 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 61,39980 €

Otros conceptos 12,09020 €

P-53 FR61445A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

166,22 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 42,52800 €

B0111000 m3 Aigua 0,17760 €

Otros conceptos 123,51440 €

P-54 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

6,46 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m 0,44793 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 2,01072 €

B0111000 m3 Aigua 0,00555 €

Otros conceptos 3,99580 €

P-55 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,77 €

Otros conceptos 4,77000 €

P-56 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,68 €
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Otros conceptos 6,68000 €

P-57 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,29 €

Otros conceptos 6,29000 €

P-58 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,79 €

Otros conceptos 4,79000 €

P-59 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,70 €

Otros conceptos 5,70000 €

P-60 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,91 €

Otros conceptos 36,91000 €

P-61 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

62,78 €

Otros conceptos 62,78000 €

P-62 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

45,06 €

Otros conceptos 45,06000 €

P-63 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

54,57 €

Otros conceptos 54,57000 €

P-64 GD7F7575 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

12,55 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 11,25000 €

Otros conceptos 1,30000 €

P-65 GD7FA574 m Tub de PE de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

19,49 €

BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 16,60000 €

Otros conceptos 2,89000 €
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P-66 GD7FA575 m Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

18,26 €

BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 16,60000 €

Otros conceptos 1,66000 €

P-67 GDB17410 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x0,6 m 10,36 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,77880 €

Otros conceptos 3,58120 €

P-68 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,23 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-69 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,11 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,63000 €

Otros conceptos 0,48000 €

P-70 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,51000 €

Otros conceptos 0,93000 €

P-71 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,81 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Otros conceptos 0,04000 €

P-72 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

11,46 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Otros conceptos 0,55000 €

P-73 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,35 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-74 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

14,66 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,96000 €
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Otros conceptos 0,70000 €

P-75 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

52,15 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Otros conceptos 2,48000 €

P-76 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,81 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

Otros conceptos 0,71000 €

P-77 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,68 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Otros conceptos 0,60000 €

P-78 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,76 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Otros conceptos 0,27000 €

P-79 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

32,93 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-E 31,36000 €

Otros conceptos 1,57000 €

P-80 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs

13,14 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,58400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Otros conceptos 11,03779 €

P-81 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,84 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,62000 €

Otros conceptos 2,22000 €

P-82 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,94 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 5,62000 €

Otros conceptos 2,32000 €

P-83 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

24,05 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

Otros conceptos 7,39500 €

P-84 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,92 €

Otros conceptos 139,92000 €

P-85 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,41 €

Otros conceptos 20,41000 €

P-86 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

53,92 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

Otros conceptos 22,01000 €

P-87 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

61,26 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,90000 €

Otros conceptos 22,36000 €

P-88 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

101,17 €

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 67,19000 €

Otros conceptos 33,98000 €

P-89 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,73 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

Otros conceptos 3,99800 €

P-90 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,86 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Otros conceptos 20,82000 €

P-91 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

40,75 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 35,89000 €

Otros conceptos 4,86000 €

P-92 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,71 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 5,22000 €

Otros conceptos 1,49000 €

P-93 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,89 €
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BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Otros conceptos 11,26000 €

P-94 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

259,79 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €

Otros conceptos 12,37000 €

P-95 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

181,20 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 172,57000 €

Otros conceptos 8,63000 €

P-96 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

169,64 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Otros conceptos 8,08000 €

P-97 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,29 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,22000 €

Otros conceptos 4,07000 €

P-98 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,34 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Otros conceptos 8,40250 €

P-99 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

120,17 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Otros conceptos 5,72000 €

P-100 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €
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BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

Otros conceptos 1,03000 €

P-101 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,01 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Otros conceptos 1,76000 €

P-102 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 211,31 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Otros conceptos 10,06000 €

P-103 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,41 €

Otros conceptos 20,41000 €

P-104 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1

32,26 €

BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 30,72000 €

Otros conceptos 1,54000 €

P-105 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 32,26 €

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 30,72000 €

Otros conceptos 1,54000 €

P-106 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

36,76 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 35,01000 €

Otros conceptos 1,75000 €

P-107 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 25,43 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9 24,22000 €

Otros conceptos 1,21000 €

P-108 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

48,75 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la nor 46,43000 €

Otros conceptos 2,32000 €

P-109 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

65,66 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 62,53000 €

Otros conceptos 3,13000 €

P-110 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

123,06 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 117,20000 €

Otros conceptos 5,86000 €

P-111 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

93,92 €
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BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 89,45000 €

Otros conceptos 4,47000 €

P-112 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

34,80 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr 33,14000 €

Otros conceptos 1,66000 €

P-113 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

43,91 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 41,82000 €

Otros conceptos 2,09000 €

P-114 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

13,89 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,23000 €

Otros conceptos 0,66000 €

P-115 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 138,95 €

BV1DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 132,33000 €

Otros conceptos 6,62000 €

P-116 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma
UNE 83605, UNE-EN 14488-1

404,19 €

BV21TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la 384,94000 €

Otros conceptos 19,25000 €

P-117 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

45,35 €

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no 43,19000 €

Otros conceptos 2,16000 €

P-118 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

39,54 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 37,66000 €

Otros conceptos 1,88000 €

P-119 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6

137,78 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 131,22000 €

Otros conceptos 6,56000 €

P-120 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

73,52 €
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BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 70,02000 €

Otros conceptos 3,50000 €

P-121 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 17,37 €

BVZ1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 16,54000 €

Otros conceptos 0,83000 €
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Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 01 Demoliciones y desbroce

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 59)

5,70 64,850 369,65

2 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 56)

6,68 250,280 1.671,87

3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 55)

4,77 448,930 2.141,40

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 57)

6,29 1.821,020 11.454,22

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 58)

4,79 2.106,170 10.088,55

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 61)

62,78 21,000 1.318,38

7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 62)

45,06 29,000 1.306,74

8 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

7,61 6,000 45,66

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 60)

36,91 21,000 775,11

10 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 5)

5,09 13,180 67,09

11 F21D4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 2)

1,90 327,430 622,12

12 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 63)

54,57 14,040 766,16

13 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

10,46 1,000 10,46

TOTAL Capítulo 01.01 30.637,41

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 02 Movimientos de tierras

1 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 6)

3,74 3.011,260 11.262,11

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 9)

1,36 5.862,900 7.973,54

3 F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades
a la vora (P - 7)

8,46 32,000 270,72

euros
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4 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 8)

12,69 6,000 76,14

5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

5,86 1.376,984 8.069,13

6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 10) 10,40 887,416 9.229,13

TOTAL Capítulo 01.02 36.880,77

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 03 Pavimentación

1 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 14)

33,20 602,252 19.994,77

2 F9365G21 m3 Base de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 15)

93,05 602,252 56.039,55

3 F9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu alt, sobre capa de morter de regulació de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 22)

21,41 240,901 5.157,69

4 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 18)

92,09 3,650 336,13

5 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 19)

12,47 60,570 755,31

6 F981U125 m Gual de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó (P - 21)

232,79 28,420 6.615,89

7 F981U115 m Gual de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes
flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de
remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40
cm de radi, col·locat amb base de formigó (P - 20)

195,44 4,750 928,34

8 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

84,85 1.034,984 87.818,39

9 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 23)

41,56 2.163,660 89.921,71

10 F96515D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 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 - 17)

31,58 41,050 1.296,36

11 F9G13642 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/10/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (P - 24)

98,48 41,050 4.042,60

TOTAL Capítulo 01.03 272.906,74

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 04 Red de saneamiento

euros
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1 GD7FA574 m Tub de PE de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

19,49 154,480 3.010,82

2 GD7FA575 m Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 66)

18,26 158,800 2.899,69

3 GD7F7575 m Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

12,55 134,230 1.684,59

4 GDB17410 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x0,6 m
(P - 67)

10,36 1,000 10,36

5 FD953470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 33)

19,22 154,480 2.969,11

6 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 35)

16,79 158,800 2.666,25

7 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 34)

14,04 134,230 1.884,59

8 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 32)

60,41 22,000 1.329,02

9 FD5J529E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 31)

145,67 22,000 3.204,74

10 FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 36)

260,09 1,989 517,32

11 FDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 37)

19,08 5,000 95,40

TOTAL Capítulo 01.04 20.271,89

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 05 Alumbrado Público

1 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 38)

7,79 19,550 152,29

2 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 39)

72,27 40,000 2.890,80

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 40)

87,13 3,000 261,39

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 42)

58,04 3,000 174,12

5 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 45)

7,54 166,000 1.251,64

6 FGD2312D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 46)

45,46 40,000 1.818,40

7 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 47)

258,72 37,000 9.572,64

8 FHNG4C21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, simètrica, amb suport
d'alumini, sense equip i acoblada al suport (P - 48)

219,92 40,000 8.796,80

euros
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9 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
secció 2x2,5 mm2, col·locat en tub (P - 44)

1,37 300,050 411,07

TOTAL Capítulo 01.05 25.329,15

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 06 Instalación de riego

1 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 38)

7,79 19,550 152,29

2 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 41)

113,57 4,000 454,28

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

7,37 257,010 1.894,16

TOTAL Capítulo 01.06 2.500,73

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 07 Mobiliario Urbano

1 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 50)

179,50 16,000 2.872,00

2 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 180 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller i recolzabraços de fusta, i suports metálics, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 49)

500,74 10,000 5.007,40

3 EB12U010 m Barana d'acer amb passamà rodó de diàmetre 50 mm, muntants de
tub rectangular de 60x20 mm cada 150 cms i plafó de xapa d'acer
perforada de 70 cm d'amplària, 110 cm d'alçària i 2 mm de gruix,
ancorada a l'obra amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l (P - 1)

90,56 6,000 543,36

4 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica, de 600 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 51)

45,99 352,000 16.188,48

TOTAL Capítulo 01.07 24.611,24

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 08 Jardinería

1 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 54)

6,46 30,000 193,80

2 FR61445A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 53)

166,22 40,000 6.648,80

euros
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3 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 52)

73,49 60,400 4.438,80

TOTAL Capítulo 01.08 11.281,40

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 09 Señalización

1 FBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
30x15 cm, fixada al senyal (P - 29)

50,71 5,000 253,55

2 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 28)

65,13 5,000 325,65

3 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 27)

73,73 12,000 884,76

4 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 30)

19,73 12,000 236,76

5 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 26)

3,50 32,420 113,47

6 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 25)

0,58 14,510 8,42

TOTAL Capítulo 01.09 1.822,61

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 10 Seguridad y Salud

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 68)

6,23 10,000 62,30

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 69)

10,11 2,000 20,22

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 70)

19,44 2,000 38,88

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 71)

0,81 4,000 3,24

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 72)

11,46 10,000 114,60

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 73)

6,35 10,000 63,50

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 74)

14,66 10,000 146,60

8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 75)

52,15 4,000 208,60

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 76) 14,81 4,000 59,24

euros
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10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 77) 12,68 10,000 126,80

11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 78)

5,76 10,000 57,60

12 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 79)

32,93 2,000 65,86

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)

40,75 4,000 163,00

14 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

5,84 20,000 116,80

15 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

7,94 20,000 158,80

16 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)

53,92 2,000 107,84

17 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)

61,26 2,000 122,52

18 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona
exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

101,17 2,000 202,34

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

28,86 2,000 57,72

20 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 89)

22,73 2,000 45,46

21 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)

47,89 1,000 47,89

22 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

13,14 10,000 131,40

23 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 92)

6,71 120,000 805,20

24 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 96)

169,64 1,000 169,64

25 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 98)

31,34 1,000 31,34

26 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

23,29 2,000 46,58

27 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 94)

259,79 1,000 259,79

28 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 95)

181,20 1,000 181,20

29 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 103) 20,41 2,000 40,82

30 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 100) 21,56 1,000 21,56

31 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 99)

120,17 1,000 120,17

euros
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32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 101) 37,01 5,000 185,05

33 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
84)

139,92 6,000 839,52

34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
85)

20,41 10,000 204,10

35 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 102) 211,31 1,000 211,31

36 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 83)

24,05 2,000 48,10

TOTAL Capítulo 01.10 5.285,59

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 11 Control de Calidad

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 109)

65,66 2,000 131,32

2 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 104)

32,26 1,000 32,26

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 106)

36,76 2,000 73,52

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 110)

123,06 2,000 246,12

5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 108)

48,75 1,000 48,75

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 113)

43,91 1,000 43,91

7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 114)

13,89 20,000 277,80

8 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 105)

32,26 1,000 32,26

9 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 107)

25,43 1,000 25,43

10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 111)

93,92 1,000 93,92

11 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 112)

34,80 1,000 34,80

12 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 115)

138,95 1,000 138,95

13 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un
caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1 (P - 116)

404,19 3,000 1.212,57

14 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 119)

137,78 1,000 137,78

15 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 117)

45,35 1,000 45,35

16 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 118)

39,54 1,000 39,54

17 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent (P - 121)

17,37 1,000 17,37

euros
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18 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 120)

73,52 1,000 73,52

TOTAL Capítulo 01.11 2.705,17

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 12 Gestión de Residuos

1 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

9,31 1.387,920 12.921,54

2 F2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 13)

9,95 1.376,984 13.700,99

TOTAL Capítulo 01.12 26.622,53

Obra 01 Presupuesto 00

Capítulo 13 Partidas alzadas

1 XARP0001 PA Partida alzada a justificar para la realización del estudio geotécnico de
la zona de proyecto (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 XARP0002 PA Partida alzada a justificar para imprevistos de obra a disposición de la
dirección de obra (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

3 XARP0003 PA Partida alzada a justificar para la realización del levantamiento
topográfico (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

4 XARP0004 PA Partida alzada a justificar para el desmontaje y montaje de dos
columnas semafóricas. Se incluye canvio de cota de los marcos y
tapas de las arquetas a la nueva rasante, todas las conexiones,
pruebas y puesta en marcha, pintado de las columnas, así como la
carga, descarga y transporte a almacén y posterior descarga en la
obra. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

5 XARP0005 PA Partida alzada a justificar el setorramiento de las líneas eléctricas,
incluyendo la protección de éstas, el desmonte de los palos eléctricos,
así como su transporte al depósito correspondiente. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítulo 01.13 5.000,00

euros
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NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  Demoliciones y desbroce 30.637,41

Capítulo 01.02  Movimientos de tierras 36.880,77

Capítulo 01.03  Pavimentación 272.906,74

Capítulo 01.04  Red de saneamiento 20.271,89

Capítulo 01.05  Alumbrado Público 25.329,15

Capítulo 01.06  Instalación de riego 2.500,73

Capítulo 01.07  Mobiliario Urbano 24.611,24

Capítulo 01.08  Jardinería 11.281,40

Capítulo 01.09  Señalización 1.822,61

Capítulo 01.10  Seguridad y Salud 5.285,59

Capítulo 01.11  Control de Calidad 2.705,17

Capítulo 01.12  Gestión de Residuos 26.622,53

Capítulo 01.13  Partidas alzadas 5.000,00

Obra 01 Presupuesto 00 465.855,23

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

465.855,23

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto 00 465.855,23

465.855,23

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 465.855,23

13,00 % Gastos Generales SOBRE 465.855,23................................................................. 60.561,18

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 465.855,23................................................................. 27.951,31

Subtotal 554.367,72

18,00 % IVA SOBRE 554.367,72........................................................................................ 99.786,19

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 654.153,91

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS )


