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A continuación detallamos las distintas mediciones tomadas: 
 

• Armado de los elementos in-situ 
 

Pilas 

      n φ12 lado mayor 10 
     n φ12 lado menor 3 
     Al (mm2) 1470,265362 Vol. (m3) 0,051871 

   s cφ12 (m) 0,3 
     A cφ12 (mm2) 226,1946711 Vol. (m3) 0,0266 

   ncφ12  4 
 

    A φ12 (mm2) 113,10 Vol. (m3) 0,022294 
 

Peso (kg) 791,0068 

       Encepados 

      n parrillas  7 
     A φ20 (mm2) 314,16 
     nrφ20 (1/2parrilla) 4 

     A φ12 (mm2) 113,10 
     nrφ12 (1/parrilla) 5 Vol. (m3) 0,722013 

   A φ12 (mm2) 113,10 
     n cercos φ12 14 Vol. (m3) 0,006333 

 
Peso (kg) 5717,523 

       Estribo norte 

      Cuantía pilas (arm./horm.) 0,001034839 Vol. (m3) 0,013187 
 

Peso (kg) 103,5217 

 
 
 

• Volumen de estructura a demoler 
 

Dinteles 

    Area (m2) 8,2302 
   Vol. (m3) 222,2154 
   Vigas 

    Area (m2) 0,0506 
   Vol. (m3) 109,296 
   Pilas-pilotes 

   Area (m2) 0,1624 
   Vol. (m3) 78,9264 
   Losa 

    Area (m2) 8,2302 
   Vol. (m3) 2222,154 
 

Suma 2632,592 

   
Total 2764,221 
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• Volumen de terreno de aportación 
 

PK (m) Alto (m) Ancho sup. (m) Ancho inf. (m) Area (m2) Volumen (m3) 

0 0,607 12,081 13,816 7,865 
 2 0,789 11,968 14,221 10,329 18,194 

4 0,970 11,856 14,627 12,846 23,175 

6 1,152 11,743 15,032 15,416 28,262 

8 1,333 11,630 15,437 18,039 33,455 

10 1,514 11,517 15,842 20,715 38,754 

12 1,696 11,404 16,247 23,444 44,158 

14 1,877 11,291 16,652 26,226 49,669 

16 2,058 11,178 17,057 29,061 55,286 

18 2,240 11,065 17,463 31,948 61,009 

20 2,421 10,952 17,868 34,889 66,838 

22 2,603 10,839 18,273 37,883 72,773 

24 2,784 10,726 18,678 40,930 78,813 

26 2,965 10,613 19,083 44,030 84,960 

28 3,147 10,500 19,488 47,183 91,213 

30 3,328 10,387 19,893 50,389 97,572 

32 3,510 10,274 20,298 53,648 104,037 

34 3,691 10,161 20,704 56,960 110,607 

36 3,872 10,048 21,109 60,325 117,284 

36,857 3,950 10,000 21,282 61,783 52,323 

φ (º) 35 
  

Suma: 1228,383 

 
 

• Longitud total de pilotaje 
 

Grupo pilotes (x8) Longitud (m) 

1 17,8184 

2 17,3738 

3 16,2727 

4 15,1618 

5 14,0431 

6 12,9187 

7 11,7907 

8 10,6613 

9 9,4817 

Total 1013,778 
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• Resto de mediciones (cálculo directo) 
 

Vigas pretensadas L=27,5m Canto=1,35m 247,500 

Aparatos apoyo (dm3) 9720,000 

Volumen losa in-situ (m3) 40,755 

Prelosas (m2) (10m ancho, 1,375m largo, 0,1m grueso) 2475,000 

Riego curado (m2) 2881,927 

Impermeabilización (m2) 2475,000 

Pilas (m3) 97,373 

Encofrado pilas (m2) 236,376 

Volumen estribo (m3) 12,744 

Encofrado estribo (n2) 30,235 

Volumen encepados (m3) 24,192 

Horm. Limpieza encepados (m3) 17,388 

Pilotes prefabricaods hincados (0,4*0,4) (m) 1013,778 

Volumen suelocemento (m3) 101,732 

Mezcla bituminosa (Tn) 230,980 

Betún (Tn) 10,394 

Riego imprimación (m2) 1706,142 

Acera madera (m2) 1900,257 

Juntas dilatación (m) 20,000 

Rellenado juntas (m2) 5,000 

Barandilla (m) 569,000 

Bancos y papeleras 8,000 

Farolas (2 cada 30m) 19,000 

Alcantarillas (m) 569,000 

Balizas (5 cada 30m) 76,000 

Linia contínua (m) 251,450 

Palmeras altas 6,000 

Señales verticales 5,000 

Canalización electricidad y telf. (m) 300,000 

   



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al puerto deportivo de Coma-ruga

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 00  PROYECTO
Capítol 20  FASE 1
Titol 3 21  ACONDICIONAMIENTO TERRENO

1 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 00  PROYECTO
Capítol 20  FASE 1
Titol 3 22  CIMENTACIONES

1 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de costat 40 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 72,000

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

MEDICIÓN DIRECTA 17,388

3 G3EE1811 m Clavament vertical de pilons prefabricats de formigó armat, de 40 cm de costat, amb guaspa normal, en terreny
de sorres

MEDICIÓN DIRECTA 1.013,778

4 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 5.717,523

Obra 00  PROYECTO
Capítol 20  FASE 1
Titol 3 23  ESTRUCTURA VERTICAL

1 G451AAH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

MEDICIÓN DIRECTA 97,373

2 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

MEDICIÓN DIRECTA 12,744

3 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 791,007

4 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 103,527

5 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 5 m

MEDICIÓN DIRECTA 236,376

6 G4DFE315 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a carregador
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

MEDICIÓN DIRECTA 30,235

7 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

MEDICIÓN DIRECTA 101,732

8 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

MEDICIÓN DIRECTA 1.228,383

Obra 00  PROYECTO
Capítol 30  FASE 2
Titol 3 31  ESTRUCTURA HORIZONTAL

1 G45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

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

1 40,755 40,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,755

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 25.301,810

3 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

MEDICIÓN DIRECTA 2.475,000

4 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó

MEDICIÓN DIRECTA 2.881,927

5 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 9.720,000

6 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 135 cm de cantell, 280 cm de base i
412 cm d'ample superior, totalment col·locada

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 247,500

Obra 00  PROYECTO
Capítol 30  FASE 2
Titol 3 32  DEMOLICIÓN

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 2.764,221

Obra 00  PROYECTO
Capítol 30  FASE 2
Titol 3 33  SUPERFÍCIE

1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

MEDICIÓN DIRECTA 230,980

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

MEDICIÓN DIRECTA 10,394

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

MEDICIÓN DIRECTA 1.706,142

4 G4Z7U006 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

5 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 2.475,000

6 G7J21JJ2 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

7 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

8 FG342402 m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x4 mm2, muntat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

9 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120
mm d'amplària,  col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 1.900,257

Obra 00  PROYECTO
Capítol 30  FASE 2
Titol 3 34  PRUEBA DE CARGA

1 D00 1 Proba de càrrega

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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2. Cuadro de precios número 1 
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €117,75uFD5EAF27 Canal d' acer inoxidable de tipus reixa i sortida vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària,
de 30 a 100 mm d'alçària i de 1000 mm de llargària, col·locada

P- 1

(CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,07mFG21R91G Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada
i com a canalització soterrada

P- 2

(DOS EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €2,67mFG342402 Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x4 mm2, muntat superficialmentP- 3
(DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1.610,59uFHR137HA Fanal amb columna d' acer inoxidable 'Natum 50 de Fundición Dúctil Benito' (CNT50PP) de 5 m
d'alçària, amb 1 llumenera 'Vialia Evo de Fundición dúctil Benito' (LNBT34) o similar amb làmpades
LED de alumini, de potència 80 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 4

(MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1.027,95uFQ115HA3 Banc 'Neobarcino de Fundición Dúctil Benito' (UM304B) o similar, de fusta pintat i envernissat, de 180
cm de llargària, amb 4 llistons de 10x3,5 cm, sense respatller , cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 5

(MIL VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €68,27uFQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 6

(SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €62,82uFQ42A015 Pilona de ferro 'Girona de Fundición dúctil Benito' (H212H) o similar amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, de forma cilíndrica de grosor variable, de 425 mm d'alçària i 290 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

P- 7

(SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

 €901,00uFR48B22C Subministrament de Phoenix canariensis d'alçària d'estípit de 120 a 140 cm, amb pa de terra amb un
diàmetre 60 cm superior al del tronc

P- 8

(NOVECIENTOS UN EUROS)

 €37,64m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 9

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1,09mG2191202 Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 10
(UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €18,04m3G2266221 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

P- 11

(DIECIOCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €62,14mG3EE1811 Clavament vertical de pilons prefabricats de formigó armat, de 40 cm de costat, amb guaspa normal, en
terreny de sorres

P- 12

(SESENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €35,68mG3EZU045 Enderroc de cap de piló de costat 40 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €0,97kgG3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 14

(CERO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €79,64m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments
o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 15

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €97,26m3G451AAH4 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 16

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €97,13m3G45C1AH4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 17

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €96,88m3G45F1AH4 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 18

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €0,99kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 19

(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1,14kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 20

(UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €1,13kgG4BF3101 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 21

(UN EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €19,80m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 22

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €36,52m2G4D81301 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de biguesP- 23
(TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €44,29m2G4DFE315 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a
carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

P- 24

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €1.409,15mG4L1U310 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 135 cm de cantell, 280 cm de
base i 412 cm d'ample superior, totalment col·locada

P- 25

(MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €252,13mG4Z7U006 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

P- 26

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €14,94dm3G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locatP- 27
(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €14,19m2G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

P- 28

(CATORCE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €7,40m2G7J21JJ2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiuP- 29
(SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €36,86m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 30

(TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €33,83tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 31

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €378,74tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 32
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,60m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 33
(CERO EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €0,99m2G9J2U010 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóP- 34
(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €74,57mGB121EAM Barana d'acer 'Luna de Fundición Dúctil Benito' (VVL02) o similar, amb passamà, dos travessers
inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb perns d'expansió M10.

P- 35

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1,98mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

P- 36

(UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €51,01uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 37

(CINCUENTA Y UN EUROS CON UN CENTIMOS)

 €41,48uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 38

(CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €54,02uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 39

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €68,03m2K9QAU010 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i
fins 120 mm d'amplària,  col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable

P- 40

(SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES CENTIMOS)
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P-1 FD5EAF27 u Canal d' acer inoxidable de tipus reixa i sortida vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm

d'amplària, de 30 a 100 mm d'alçària i de 1000 mm de llargària, col·locada

117,75 €

BD5EAF27 u Canal d'acer inoxidable de tipus reixa i sortida vertical, d'1.5 mm de gruix, de 100 a 20 113,42000 €

Otros conceptos 4,33000 €

P-2 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb

unió encolada i com a canalització soterrada

2,07 €

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,61200 €

Otros conceptos 1,45800 €

P-3 FG342402 m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x4 mm2, muntat superficialment 2,67 €

BG342400 m Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió nominal, bipolar de 2x4 mm2 1,48920 €

BGW34000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure antihumitat plans de 750 V d 0,31000 €

Otros conceptos 0,87080 €

P-4 FHR137HA u Fanal amb columna d' acer inoxidable 'Natum 50 de Fundición Dúctil Benito' (CNT50PP) de 5

m d'alçària, amb 1 llumenera 'Vialia Evo de Fundición dúctil Benito' (LNBT34) o similar amb

làmpades LED de alumini, de potència 80 W, col·locat sobre dau de formigó

1.610,59 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 13,71898 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 35,08000 €

BHU621E1 u Làmpada LED d'alumini de forma elipsoidal, de potència 80 W 28,38000 €

BHR137DB u Fanal amb columna d' acer inoxidable 'Natum 50 de Fundición Dúctil Benito' (CNT50P 1.482,02000 €

Otros conceptos 51,39102 €

P-5 FQ115HA3 u Banc 'Neobarcino de Fundición Dúctil Benito' (UM304B) o similar, de fusta pintat i

envernissat, de 180 cm de llargària, amb 4 llistons de 10x3,5 cm, sense respatller , cargols i

passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions

mecàniques

1.027,95 €

BQ115HA1 u Banc 'Neobarcino de Fundición Dúctil Benito' (UM304B) o similar, de fusta pintat i env 1.010,23000 €

Otros conceptos 17,72000 €

P-6 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

68,27 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 59,00000 €

Otros conceptos 9,27000 €

P-7 FQ42A015 u Pilona de ferro 'Girona de Fundición dúctil Benito' (H212H) o similar amb protecció

antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de grosor variable, de 425 mm

d'alçària i 290 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

62,82 €

BQ42A015 u Pilona de ferro amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndr 28,00000 €

Otros conceptos 34,82000 €

P-8 FR48B22C u Subministrament de Phoenix canariensis d'alçària d'estípit de 120 a 140 cm, amb pa de terra

amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc

901,00 €
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BR48B22C u Phoenix canariensis  de 120 a 140 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàm 901,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

37,64 €

Otros conceptos 37,64000 €

P-10 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,09 €

Otros conceptos 1,09000 €

P-11 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat

d'humectació

18,04 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,70400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 7,28550 €

P-12 G3EE1811 m Clavament vertical de pilons prefabricats de formigó armat, de 40 cm de costat, amb guaspa

normal, en terreny de sorres

62,14 €

B3EE1810 m Piló prefabricat de formigó armat, de 40 cm de costat amb guaspa normal 57,95000 €

Otros conceptos 4,19000 €

P-13 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de costat 40 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

35,68 €

Otros conceptos 35,68000 €

P-14 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,97 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00592 €

Otros conceptos 0,96408 €

P-15 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota

fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

79,64 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 71,66250 €

Otros conceptos 7,97750 €

P-16 G451AAH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

97,26 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 73,90920 €

Otros conceptos 23,35080 €

P-17 G45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

97,13 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 73,90920 €

Otros conceptos 23,22080 €

P-18 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

96,88 €
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B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 73,90920 €

Otros conceptos 22,97080 €

P-19 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,99 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00485 €

Otros conceptos 0,98515 €

P-20 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,14 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01164 €

Otros conceptos 1,12836 €

P-21 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,13 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01164 €

Otros conceptos 1,11836 €

P-22 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,

per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

19,80 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08481 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,20361 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,72400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22600 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,20000 €

Otros conceptos 16,36158 €

P-23 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts

de bigues

36,52 €

B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0.7 m d'amplària i 6 cm de gruix 25,79500 €

Otros conceptos 10,72500 €

P-24 G4DFE315 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics,

per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

44,29 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15610 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,71984 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,36256 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03084 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,03702 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,22780 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11300 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,17600 €

Otros conceptos 41,46684 €

P-25 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 135 cm de cantell,

280 cm de base i 412 cm d'ample superior, totalment col·locada

1.409,15 €
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B4PAU934 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 135 cm de cantell, 280 cm de b 1.284,26000 €

Otros conceptos 124,89000 €

P-26 G4Z7U006 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a

absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

252,13 €

B7J1U206 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 152,22000 €

Otros conceptos 99,91000 €

P-27 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter

d'anivellament, col·locat

14,94 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 11,16000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,82500 €

Otros conceptos 2,95500 €

P-28 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a

impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment

acabada

14,19 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,22500 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,38000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura d 9,26100 €

Otros conceptos 3,32400 €

P-29 G7J21JJ2 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu 7,40 €

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 10 mm de gruix, de 30 k 0,79920 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 2,26275 €

Otros conceptos 4,33805 €

P-30 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra

en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

36,86 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 7,45440 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €

B0111000 m3 Aigua 0,15150 €

Otros conceptos 12,26410 €

P-31 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

33,83 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,17000 €

Otros conceptos 7,66000 €

P-32 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-33 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,60 €
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B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,10800 €

P-34 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 0,99 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,87000 €

Otros conceptos 0,12000 €

P-35 GB121EAM m Barana d'acer 'Luna de Fundición Dúctil Benito' (VVL02) o similar, amb passamà, dos

travessers inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada

mecànicament a l'obra amb perns d'expansió M10.

74,57 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,79000 €

BB121EA0 m Barana d'acer 'Luna de Fundición Dúctil Benito' (VVL02) o similar, amb passamà, dos t 61,84000 €

Otros conceptos 11,94000 €

P-36 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb

microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

1,98 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 1,55400 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,20400 €

Otros conceptos 0,22200 €

P-37 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG

nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

51,01 €

BBM1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 39,07000 €

Otros conceptos 11,94000 €

P-38 GBB1U030 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals

(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de

fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

41,48 €

BBM1U030 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 29,54000 €

Otros conceptos 11,94000 €

P-39 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

54,02 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

Otros conceptos 17,86200 €

P-40 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm

de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb

visos d'acer inoxidable

68,03 €

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de 11,95080 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 33,00000 €

Otros conceptos 23,07920 €
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OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 120

TITOL 3 ACONDICIONAMIENTO TERRENO21

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

50,0001,09 54,50

TITOL 3TOTAL 00.20.21 54,50

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 120

TITOL 3 CIMENTACIONES22

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de costat 40 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

72,00035,68 2.568,96

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat (P - 15)

17,38879,64 1.384,78

3 G3EE1811 m Clavament vertical de pilons prefabricats de formigó armat, de
40 cm de costat, amb guaspa normal, en terreny de sorres (P -
12)

1.013,77862,14 62.996,16

4 G3FB3100 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

5.717,5230,97 5.546,00

TITOL 3TOTAL 00.20.22 72.495,90

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 120

TITOL 3 ESTRUCTURA VERTICAL23

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G451AAH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 16)

97,37397,26 9.470,50

2 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 18)

12,74496,88 1.234,64

3 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 19)

791,0070,99 783,10

4 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

103,5271,13 116,99

5 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per
a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m (P - 22)

236,37619,80 4.680,24

Euro
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6 G4DFE315 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó
vist, (P - 24)

30,23544,29 1.339,11

7 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 30)

101,73236,86 3.749,84

8 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació
(P - 11)

1.228,38318,04 22.160,03

TITOL 3TOTAL 00.20.23 43.534,45

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 230

TITOL 3 ESTRUCTURA HORIZONTAL31

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G45C1AH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
17)

40,75597,13 3.958,53

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

25.301,8101,14 28.844,06

3 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm
de gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 23)

2.475,00036,52 90.387,00

4 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó (P - 34) 2.881,9270,99 2.853,11

5 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 27)

9.720,00014,94 145.216,80

6 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus artesa, de 135 cm de cantell, 280 cm de base i 412 cm
d'ample superior, totalment col·locada (P - 25)

247,5001.409,15 348.764,63

TITOL 3TOTAL 00.30.31 620.024,13

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 230

TITOL 3 DEMOLICIÓN32

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

2.764,22137,64 104.045,28

TITOL 3TOTAL 00.30.32 104.045,28

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 230

TITOL 3 SUPERFÍCIE33

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31)

230,98033,83 7.814,05

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
32)

10,394378,74 3.936,62

3 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 33) 1.706,1420,60 1.023,69

4 G4Z7U006 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil
de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb adhesiu (P - 26)

20,000252,13 5.042,60

5 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 28)

2.475,00014,19 35.120,25

6 G7J21JJ2 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix, col·locada amb adhesiu (P - 29)

5,0007,40 37,00

7 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3
J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada (P - 2)

300,0002,07 621,00

8 FG342402 m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció 2x4
mm2, muntat superficialment (P - 3)

300,0002,67 801,00

9 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb
autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm
d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport
amb visos d'acer inoxidable (P - 40)

1.900,25768,03 129.274,48

TITOL 3TOTAL 00.30.33 183.670,69

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 230

TITOL 3 PRUEBA DE CARGA34

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 D00 1 Proba de càrrega (P - 0) 1,00010.000,00 10.000,00

TITOL 3TOTAL 00.30.34 10.000,00

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL FASE 230

TITOL 3 ACABADOS35

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB121EAM m Barana d'acer 'Luna de Fundición Dúctil Benito' (VVL02) o
similar, amb passamà, dos travessers inferior, muntants cada
200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb perns d'expansió M10. (P - 35)

569,00074,57 42.430,33

2 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat (P - 36)

251,4501,98 497,87

3 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 37)

3,00051,01 153,03

Euro
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4 GBB1U030 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 38)

2,00041,48 82,96

5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 39)

5,00054,02 270,10

6 FQ115HA3 u Banc 'Neobarcino de Fundición Dúctil Benito' (UM304B) o
similar, de fusta pintat i envernissat, de 180 cm de llargària,
amb 4 llistons de 10x3,5 cm, sense respatller , cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 5)

8,0001.027,95 8.223,60

7 FQ42A015 u Pilona de ferro 'Girona de Fundición dúctil Benito' (H212H) o
similar amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica de grosor variable, de 425 mm d'alçària i
290 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 7)

76,00062,82 4.774,32

8 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 6)

8,00068,27 546,16

9 FR48B22C u Subministrament de Phoenix canariensis d'alçària d'estípit de
120 a 140 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm
superior al del tronc (P - 8)

6,000901,00 5.406,00

10 FHR137HA u Fanal amb columna d' acer inoxidable 'Natum 50 de Fundición
Dúctil Benito' (CNT50PP) de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera
'Vialia Evo de Fundición dúctil Benito' (LNBT34) o similar amb
làmpades LED de alumini, de potència 80 W, col·locat sobre
dau de formigó (P - 4)

19,0001.610,59 30.601,21

11 FD5EAF27 u Canal d' acer inoxidable de tipus reixa i sortida vertical, d'1,5
mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 30 a 100 mm
d'alçària i de 1000 mm de llargària, col·locada (P - 1)

569,000117,75 66.999,75

TITOL 3TOTAL 00.30.35 159.985,33

OBRA PROYECTO00

CAPÍTOL CONTROL DE CALIDAD40

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 D01 1 Partida alçada a justificar en relació al control de qualitat
general de la obra. (P - 0)

1,0005.000,00 5.000,00

CAPÍTOLTOTAL 00.40 5.000,00

(*)  RAMAS INCOMPLETAS

Euro
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NIVEL 3: Titol 3 Importe

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

Titol 3 00.20.21  Acondicionamiento terreno 54,50

Titol 3 00.20.22  Cimentaciones 72.495,90

Titol 3 00.20.23  Estructura vertical 43.534,45

Capítol 00.20  Fase 1 116.084,85

Titol 3 00.30.31  Estructura horizontal 620.024,13

Titol 3 00.30.32  Demolición 104.045,28

Titol 3 00.30.33  Superfície 183.670,69

Titol 3 00.30.34  Prueba de carga 10.000,00

Titol 3 00.30.35  Acabados 159.985,33

Capítol 00.30  Fase 2 1.077.725,43

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

1.193.810,28

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

Capítol 00.10  Gestión y prefabricación 0,00

Capítol 00.20  Fase 1 116.084,85

Capítol 00.30  Fase 2 1.077.725,43

Capítol 00.40  Control de calidad 5.000,00

Obra 00  Proyecto 1.198.810,28

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

1.198.810,28

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 00  Proyecto 1.198.810,28

1.198.810,28

euros



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 4: Presupuesto 
 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Última hoja 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 1.198.810,28 €

13,00 % Gastos generales SOBRE 1.198.810,28............................................................. 155.845,34 €

6,00 % Beneficio industrial SOBRE 1.198.810,28............................................................. 71.928,62 €

Subtotal ............... 1.426.584,24 €

21,00 % IVA SOBRE 1.426.584,24................................................................................... 299.582,69 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 1.726.166,93 €

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

( UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-SIS MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 1.726.166,93 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-SIS MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS )
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