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Mediciones 



MEDICIONES Fecha: 24/06/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 01  DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA

1 GTV4P001 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y acopio y clasificación
de carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón

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

1 Estación Puente de los Fierros 207,680 400,000 2,000 194,130 1.201,810 C#+(D#*E#)+F#

2 Puente de los Fierros a Campomanes 4.842,295 1.070,150 5.912,445 C#+D#+E#+F#

3 Campomanes 307,990 3,000 923,970 C#*D#*E#*F#

4 De Campomanes a Pola de Lena 5.502,430 5.502,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13.540,655

2 G213999 m Desmuntange, càrrega i transport a abocador de catenaria existent, inclòs suports, cablejat i demolició de
fonamentacions.

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

1 Puente de los Fierros 207,680 2,000 415,360 C#*D#*E#*F#

2 Puente de los Fierros - Campomanes 4.842,295 1,000 4.842,295 C#*D#*E#*F#

3 Campomanes 307,990 2,000 615,980 C#*D#*E#*F#

4 Campomanes - Pola de Lena 5.502,430 1,000 5.502,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.376,065

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 02  DESMANTELAMIENTO ESTACIONES
Titol 4 01  PUENTE DE LOS FIERROS

1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Edificio Abandonado 1 7,418 9,413 5,000 349,128 C#*D#*E#*F#

2 Edificio Servidumbre 15,620 8,010 4,000 500,465 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 849,593

2 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 Área de pavimento a demoler para rep 3.500,000 3.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.500,000

3 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

Euro
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1 Demolición del andén existente 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,000

4 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

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

1 Estación Puente de los Fierros 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

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

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

1 Señalización Indicación Estación 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 02  DESMANTELAMIENTO ESTACIONES
Titol 4 02  LA FRECHA

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Actual Apeadero 1,500 1,500 3,000 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,750

2 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

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

1 En el andén 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Camino al andén 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

3 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 Elementos de señalización de indicació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

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

1 Demolición andén 3,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 02  DESMANTELAMIENTO ESTACIONES
Titol 4 03  CAMPOMANES

1 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 andén 55,400 2,300 127,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 127,420

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 02  DESMANTELAMIENTO ESTACIONES
Titol 4 04  LA COBERTORIA

1 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 Señalización indicación estación en an 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 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

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

1 En andén 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 En actual Camino de Santiago 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

3 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 general debido a movimiento d 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Puente de Carga automática. Vigas de 9,600 5,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

5 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 Pavimento en cota estación 1.046,000 15,820 1.030,180 C#-D#

2 Andén (cota +5m estación); incluye par 1.817,510 231,610 5,000 2.975,560 C#+(D#*E#)

3 Camino de Santiago para empedrar 189,740 189,740 C#+(D#*E#)

TOTAL MEDICIÓN 4.195,480

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

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

1 Terraplen actual 7.326,660 1.320,940 5,000 21.619,000 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL MEDICIÓN 21.619,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 03  PREPARACIÓN TERRENOS DE ACOPIO

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

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

1 Terrenos expropiados para la utilizació 9.395,300 9.395,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.395,300

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 4 01  CATENARIA

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra

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

1 Catenaria 11.376,065 0,010 7.850,000 0,001 893,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 893,021

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos

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

Euro
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1 Catenaria 11.376,065 0,010 7.850,000 0,001 893,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 893,021

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción, según ley 8/2008

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

1 Catenaria 11.376,065 0,010 7.850,000 0,001 893,021 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 893,021

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 4 02  BALASTO

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra

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

1 Balasto (valor aprox. según nueva secc 12.200,000 1,194 0,200 2.913,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.913,360

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos

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

1 Balasto (valor aprox. según nueva secc 12.200,000 1,194 0,200 2.913,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.913,360

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción, según ley 8/2008

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

1 Balasto (valor aprox. según nueva secc 12.200,000 1,194 0,200 2.913,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.913,360

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 4 03  PLATAFORMA

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra

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

1 Plataforma (valor aprox. según nueva s 12.200,000 3,351 0,100 4.088,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.088,220

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma (valor aprox. según nueva s 12.200,000 3,351 0,100 4.088,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.088,220

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción, según ley 8/2008

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

1 Plataforma (valor aprox. según nueva s 12.200,000 3,351 0,100 4.088,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.088,220

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 4 04  CARRILES

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra

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

1 Carriles (m x m2 x nº) 13.540,000 0,007 2,000 189,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 189,560

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos

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

1 Carriles (m x m2 x nº) 13.540,000 0,007 2,000 189,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 189,560

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción, según ley 8/2008

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

1 Carriles (m x m2 x nº) 13.540,000 0,007 2,000 189,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 189,560

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 4 05  TRAVIESAS

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra

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

1 Traviesas de hormigón 12.200,000 0,600 0,301 0,300 1.836,100 (C#/D#)*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1.836,100

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos

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

1 Traviesas de hormigón 12.200,000 0,600 0,301 0,300 1.836,100 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.836,100

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción, según ley 8/2008

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

1 Traviesas de hormigón 12.200,000 0,600 0,301 0,300 1.836,100 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.836,100

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 4 06  ESTACIONES

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra

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

1 Valor alzado de todo mobiliario de las e 1.000,000 4,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000,000

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos

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

1 Valor alzado de todo mobiliario de las e 1.000,000 4,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000,000

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de los residuos de la
construcción, según ley 8/2008

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

1 Valor alzado de todo mobiliario de las e 1.000,000 4,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL
Titol 3 01  MEJORA ESTRUCTURAL EN PLATAFORMA Y TRINCHERAS

1 GUPG01 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de solera y muros del vaso monolítico
en piscinas.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trinchera 2 170,000 3,000 2,000 255,000 (C#*D#)/E#

2 Trinchera 6 206,000 1,500 309,000 (C#*D#)

3 Trinchera 7 315,000 1,500 472,500 C#*D#*E#*F#

4 Trinchera 8 40,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#

5 Trinchera 10 88,000 1,500 132,000 C#*D#*E#*F#

6 Trinchera 11 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Trinchera 12 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 Trinchera 13 180,000 1,500 270,000 C#*D#*E#*F#

9 Trinchera 17 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.644,500

2 G3L2U020 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de
talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb
cables i picots d'ancoratge

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

1 Trinchera 2 170,000 3,000 510,000 C#*D#*E#*F#

2 Trinchera 4 250,000 3,000 83,333 C#/D#

3 Trinchera 11 132,000 3,000 44,000 C#/D#

4 Trinchera 13 180,000 1,500 120,000 C#/D#

TOTAL MEDICIÓN 757,333

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

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

1 Trinchera 5 195,000 2,500 0,300 146,250 C#*D#*E#*F#

2 Trinchera 16 95,000 2,500 0,300 71,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 217,500

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Trinchera 5 195,000 2,500 0,300 146,250 C#*D#*E#*F#

2 Trinchera 16 95,000 2,500 0,300 71,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 217,500

5 L45RUP10 m Segellat de fissures en mur de formigó del vas de piscina o dipòsit, amb injecció líquida de resines epoxi de
baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia de la fissura amb aire a
pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat del llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi

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

1 Trinchera 16 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 95,000

6 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
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trinchera 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

7 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

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

1 Trinchera 1 178,000 178,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 178,000

8 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm
per sobre del dren envoltat en geotextil

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

1 Trinchera 9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Trinchera 15 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

9 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Trinchera 10 5,000 1,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

2 Trinchera 14 5,000 1,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,500

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL
Titol 3 02  MEJORA ESTRUCTURAL EN PUENTES Y TÚNELES

1 GUPG01 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de solera y muros del vaso monolítico
en piscinas.

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

1 Túnel 74 24,000 7,070 169,680 C#*D#*E#*F#

2 Túnel 75 5,000 7,070 35,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 205,030

2 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments de formigó, amb
injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de pressió i segellat
d'esquerda

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

1 Túnel 79 145,500 145,500 C#*D#*E#*F#
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2 Puente sobre la AP-66 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 165,500

3 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm

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

1 Viaducto de los puentes 39,270 3,500 3,000 412,335 C#*D#*E#*F#

2 Puente de Tola 20,860 5,000 5,000 521,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 933,835

4 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de
pont d'unió i passivat d'armadures

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

1 Viaducto de las Fuentes 39,270 3,500 3,000 412,335 C#*D#*E#*F#

2 Puente sobre la AP-66 31,500 5,000 5,000 2,000 415,000 (C#+(2*D#))*E#*F
#

TOTAL MEDICIÓN 827,335

5 K4FRA011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa

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

1 Puente de Tola 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 103,000

6 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

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

1 Túnel 77 10,000 153,600 1,750 877,714 C#*(D#/E#)

2 Túnel 78 78,200 C#*(D#/E#)

TOTAL MEDICIÓN 877,714

7 K1RAZ001 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

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

1 Viaducto de los Puentes 108,000 17,000 245,440 1.590,560 (C#*D#)-E#

2 Viaducto sobre la LN-4 15,710 5,000 78,550 (C#*D#)-E#

3 Puente de los Consorios 11,500 6,250 2,000 69,875 (C#*D#)-E#

4 Puente de Tola 20,860 5,000 5,000 99,300 (C#*D#)-E#

TOTAL MEDICIÓN 1.838,285

8 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Viaducto de las Fuentes: enfoscado 39,270 3,500 3,000 412,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 412,335

9 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

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

1 Puente de Tola 3,000 0,500 5,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

10 GGD999 m Mejora drenaje tímpanos; mediante bulonado pasante y placas metálicas de reparto

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

1 Puente de Tola 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

11 4B1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles amb
soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

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

1 Puente sobre la A-66 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Viaducto de las Fuentes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Puente de los Consorios 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL
Titol 3 03  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Total obra Civil 241.511,150 241.511,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 241.511,150

2 G2265112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 Terraplén Procedente de préstamo 45.232,130 45.232,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45.232,130

3 G2262112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 Terraplén Procedente de obra 144.906,690 144.906,690 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 144.906,690

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL
Titol 3 04  REPOSICIÓN DE SERVICIOS

1 KFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 Abastecimiento Puente de los Fierros 88,070 88,070 C#*D#*E#*F#

2 Abastecimiento La Cobertoria 29,380 62,170 91,550 (C#+D#)

3 Abastecimiento Vega del Ciego 30,000 30,000 (C#+D#)

4 Abastecimiento Pola de Lena 20,000 20,000 (C#+D#)

TOTAL MEDICIÓN 229,620

2 KFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

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

1 Campomanes Colector Municipal 63,900 63,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 63,900

3 KDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

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

1 Emisario La Cobertoria 60,950 60,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,950

4 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

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

1 Abastecimiento Puente de los Fierros 88,070 2,000 1,000 176,140 C#*D#*E#*F#

2 Abastecimiento La Cobertoria 29,380 62,170 2,000 1,000 183,100 (C#+D#)*E#*F#

3 Abastecimiento Vega del Ciego 30,000 2,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Abastecimiento Pola de Lena 20,000 2,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Campomanes Colector Municipal 63,900 2,000 1,000 127,800 C#*D#*E#*F#

6 Emisario La Cobertoria 60,950 2,000 1,000 121,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 708,940

5 G2A14000 m3 Subministrament de terra d'aportació sense classificar

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

1 Abastecimiento Puente de los Fierros 88,070 2,000 1,000 176,140 C#*D#*E#*F#

2 Abastecimiento La Cobertoria 29,380 62,170 2,000 1,000 183,100 (C#+D#)*E#*F#
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3 Abastecimiento Vega del Ciego 30,000 2,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Abastecimiento Pola de Lena 20,000 2,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Campomanes Colector Municipal 63,900 2,000 1,000 127,800 C#*D#*E#*F#

6 Emisario La Cobertoria 60,950 2,000 1,000 121,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 708,940

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  PLATAFORMA
Titol 3 01  OBRAS DE DRENAJE

1 GD5G1250 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

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

1 Puente de los Fierros a Puente de Tola 1.040,000 1.040,000 C#*D#*E#*F#

2 Puente de Tola a C1 930,000 930,000 C#*D#*E#*F#

3 C1 a C2 920,000 920,000 C#*D#*E#*F#

4 C2 a C3 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

5 C3 a C4 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

6 C4 a C5 760,000 760,000 C#*D#*E#*F#

7 C5 a C6 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

8 C6 a C7 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

9 C7 a C8 1.150,000 1.150,000 C#*D#*E#*F#

10 C8 a C9 770,000 770,000 C#*D#*E#*F#

11 C9 a C10 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

12 C10 a C11 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

13 C11 a C12 1.280,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#

14 C12 a C13 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

15 C13 a C14 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

16 C14 a Pola de Lena 1.060,000 1.060,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.820,000

2 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, 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 Limpieza de todas las cunetas al fin de 11.820,000 11.820,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.820,000

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

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

1 Túnel 72 202,000 202,000 C#*D#*E#*F#

2 Túnel 73 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

3 Túnel 74 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 Túnel 75 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
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5 Túnel 76 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Túnel 77 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

7 Túnel 78 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

8 Túnel 79 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 903,000

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Túnel 72 202,000 0,521 2,000 210,484 C#*D#*E#*F#

2 Túnel 73 116,000 0,521 2,000 120,872 C#*D#*E#*F#

3 Túnel 74 80,000 0,521 2,000 83,360 C#*D#*E#*F#

4 Túnel 75 113,000 0,521 2,000 117,746 C#*D#*E#*F#

5 Túnel 76 50,000 0,521 2,000 52,100 C#*D#*E#*F#

6 Túnel 77 137,000 0,521 2,000 142,754 C#*D#*E#*F#

7 Túnel 78 80,000 0,521 2,000 83,360 C#*D#*E#*F#

8 Túnel 79 125,000 0,521 2,000 130,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 940,926

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat i incloses unions

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

1 Destinado a Drenaje Transversal La Co 32.760,580 32.760,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32.760,580

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Destinado a Drenaje Transversal La Co 313,910 313,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 313,910

7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Marco Costado 39,000 1,500 2,000 117,000 C#*D#*E#*F#

2 Marco Inferior y Superior 39,000 6,500 2,000 507,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 624,000

8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Encofrado Interior Costados 39,000 1,500 2,000 117,000 C#*D#*E#*F#

2 Encofrado Interior Inferior Superior 39,000 6,500 2,000 507,000 C#*D#*E#*F#

3 Aletas (4) 3,000 2,900 2,000 4,000 69,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 693,600

9 GD555104 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alcantarillas consideradas T.1 8,000 11,000 88,000 C#*D#*E#*F#

2 Alcantarillas consideradas T.2 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 128,000

10 GD5GU0020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 Bajante 1 42,320 42,320 C#*D#*E#*F#

2 Bajante 2 22,630 22,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,950

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  PLATAFORMA
Titol 3 02  CIMENTACIÓN Y BALASTO

1 GTVSN01 m3 Suministro y colocación de balasto silíceo

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

1 Tramo 1 5.713,873 1,000 5.713,873 C#*D#

2 Tramo 2 7.143,153 1,000 7.143,153 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 12.857,026

2 GTA2X04 m3 Capa de forma con material seleccionado procedente de préstamo

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

1 Capa de forma de 30 cm 12.857,026 2,344 30.136,869 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30.136,869

3 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

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

1 Tramo 1 5.713,873 8,000 45.710,984 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 2 7.143,153 7.143,153 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52.854,137

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  PLATAFORMA
Titol 3 03  TRAVIESAS, CARRILES
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1 GTV4P050 u Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR 54 kg

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

1 Puente de los Fierros 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

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

3 La Cobertoria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 GTVSN16 u Suministro y transporte de traviesa Hormigón Monobloque DW

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

1 Long Total carril 13.547,023 0,600 8.128,214 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8.128,214

3 GTV4P010 m Replanteo y piquetado de vía incluyendo suministro y colocación de piquetes, totalmente terminado con
indicación clara de principios y finales de transición incluyendo materiales y colocación

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

1 Tramo 1 5.713,873 5.713,873 C#*D#*E#*F#

2 Tramo 2 7.143,153 7.143,153 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.857,026

4 GTVEPC1C m Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso alineación, 1ª nivelación, bateo, estabilización y prefilado
hasta primera nivelación, segunda nivelación, liberación de tensiones con gatos hidráulicos y estabilización
mecánica.

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

1 Puente de los Fierros 130,000 240,000 140,000 2,000 1.020,000 (C#+D#+E#)*F#

2 Puente de los Fierros a Campomanes 5.713,873 2,000 11.427,746 C#*D#*E#*F#

3 Campomanes 80,000 2,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#

4 La Cobertoria 100,000 2,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

5 Resto vía única 6.963,150 2,000 13.926,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27.094,046

5 GTV8PC1C m Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90, a pie de obra

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

1 Puente de los Fierros 130,000 240,000 140,000 2,000 1.020,000 (C#+D#+E#)*F#

2 Puente de los Fierros a Campomanes 5.713,873 2,000 11.427,746 C#*D#*E#*F#

3 Campomanes 80,000 2,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#

4 La Cobertoria 100,000 2,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

5 Resto vía única 6.963,150 2,000 13.926,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27.094,046

6 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón con resortes

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

1 Puente de los Fierros 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 3,000

7 GTVSN07 u Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via d'ample internacional o ibèric, incloses pp dels mitjans
auxiliars i mecànics necessàris per a la seva completa execució.

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

1 Viaducto de las Fuentes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Puente sobre la AP-66 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Puente de Tola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  PLATAFORMA
Titol 3 04  SEÑALIZACIÓN

1 FBB41210 m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado al soporte

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

2 Anuncio Velocidad Limitada 1,000 4,000 2,000 1,000 1,006 (C#+D#+E#+F#)*
0.1257

3 Limitación de velocidad 2,000 2,000 2,000 2,000 0,720 (C#+D#+E#+F#)*
0.09

4 Fin limitación velocidad 2,000 0,180 (C#+D#+E#+F#)*
0.09

5 Anuncio apeadero 2,000 2,000 2,000 0,960 (C#+D#+E#+F#)*
0.16

6 Apeadero 2,000 2,000 2,000 1,200 (C#+D#+E#+F#)*
0.2

7 Paso a nivel 4,000 0,640 (C#+D#+E#+F#)*
0.16

8 Paso a nivel vial 4,000 1,600 (C#+D#+E#+F#)*
0.4

TOTAL MEDICIÓN 6,306

2 FBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y tres focos, óptica halógena y
lente de color normal de vehículos, 13/200 h

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

1 Puente de los Fierros 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Campomanes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 La Cobertoria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Pola de Lena 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 FBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un espesor normal y 30 cm de
empotramiento

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

1 Puente de los Fierros 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Campomanes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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3 La Cobertoria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Pola de Lena 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

4 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

1 Anuncio Velocidad Limitada 1,000 4,000 2,000 1,000 28,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

2 Limitación de velocidad 2,000 2,000 2,000 2,000 28,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

3 Fin limitación velocidad 2,000 7,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

4 Anuncio apeadero 2,000 2,000 2,000 21,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

5 Apeadero 2,000 2,000 2,000 21,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

6 Paso a nivel 4,000 14,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

7 Paso a nivel vial 4,000 14,000 (C#+D#+E#+F#)*
3.5

TOTAL MEDICIÓN 133,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 01  PUENTE DE LOS FIERROS

1 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

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

1 Camino de acceso a la estación 180,160 180,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 180,160

2 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

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

1 Parking 1.654,500 0,050 2,350 194,404 C#*D#*E#*F#

2 Andén delante estación 241,530 0,050 2,350 28,380 C#*D#*E#*F#

3 Andén final 38,100 0,050 2,350 4,477 C#*D#*E#*F#

4 Acceso a nave almacén 86,664 0,050 2,350 10,183 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 237,444

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Parking 0,250 1.654,500 413,625 C#*D#*E#*F#

2 Andén delante de la estación 0,250 241,500 60,375 C#*D#*E#*F#
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3 Andén final 0,250 38,100 9,525 C#*D#*E#*F#

4 Acceso a nave almacén 0,250 86,664 21,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 505,191

4 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

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

1 Abrolado 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

5 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón con resortes

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

1 Final vía 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

1 Luminaria Philips HPL 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

7 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

1 Luminaria Philips CDO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

8 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport

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

1 Indicación Estación 0,300 1,100 3,000 0,990 C#*D#*E#*F#

2 Indicaciones Párking 0,500 0,500 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,490

9 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Autobuses 16,500 1,050 3,000 51,975 C#*D#*E#*F#

2 Extremos 6,600 10,000 2,000 132,000 C#*D#*E#*F#

3 Plazas parking 6,600 13,000 85,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 269,775

10 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

11 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 Rigola permiteral distinción zona ajardi 278,920 278,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 278,920

12 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 Bajo Marquesina estación 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 A ambos lados de la estación 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

13 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% 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 Arbolado 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

14 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

1 Luminaria Philips HPL 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Luminaria Philips CDO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

15 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 02  LA FRECHA
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1 FBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y tres focos, óptica halógena y
lente de color normal de vehículos, 13/200 h

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva

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

1 Acceso a la estación 86,950 86,950 C#*D#*E#*F#

2 Andén 30,780 30,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 117,730

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Encofrado escaleras 40,000 0,300 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Escaleras 40,000 0,300 0,300 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,600

7 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

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

1 Andén 120,000 0,050 2,350 14,100 C#*D#*E#*F#

2 Camino acceso 229,340 0,050 2,350 26,947 C#*D#*E#*F#

3 Camino salida/entrada estacionamiento 47,330 0,050 2,350 5,561 C#*D#*E#*F#

4 Parking 143,600 0,050 2,350 16,873 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 63,481

8 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Andén 120,000 0,250 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Parking estacionamiento 143,600 0,250 35,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65,900

9 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de vidre amb tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i desmuntatge
inclòs

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

1 Marquesina 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

10 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

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

2 Philips CDO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

11 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

12 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

1 Philips CDO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

13 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport

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

1 Indicación estación 0,400 1,100 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,440

14 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

Euro



MEDICIONES Fecha: 24/06/13 Pág.: 23

1 Perimetro parking 65,820 65,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65,820

15 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Estacionamiento 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

16 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

1 Paso de cebra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

17 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 03  CAMPOMANES

1 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 Dentro marquesina estación 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Andén 128,400 0,250 32,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,100

3 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

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

1 Andén 128,400 0,050 2,350 15,087 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,087
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4 4521BF63 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 30% i una llargària en planta
de 5 m, de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, formació de
pendents amb envanets de sostremort solera ceràmica d'encadellat, capa de protecció de morter ciment elaborat
a l'obra, aïllament amb feltre de llana de vidre (MW) amb paper kraft enquitranat de 70 mm de gruix, col·locat
sense adherir sobre el sostre

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

1 Rehabilitación estación 189,900 189,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 189,900

5 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 10,000

7 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

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

2 Philips CDO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

8 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport

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

1 Indicación estación 0,400 1,100 2,000 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,880

9 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén

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

1 Acceso al andén 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Acceso al Camino de Santiago (paso a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

10 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

1 Indicación estación 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 04  LA COBERTORIA

1 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 En andén bajo marquesina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Pared estación 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 K9BCU004 m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través formant dibuix geomètric, 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 Camino de Santiago 147,140 147,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 147,140

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Parking y acceso 758,490 0,250 189,623 C#*D#*E#*F#

2 Andén 169,700 0,250 42,425 C#*D#*E#*F#

3 Acceso Sud 46,420 0,250 11,605 C#*D#*E#*F#

4 Acceso Norte 4,950 0,250 1,238 C#*D#*E#*F#

5 Vía al Peridiellü 158,990 0,250 39,748 C#*D#*E#*F#

6 Acceso desde el Puente de entrada 24,260 0,250 6,065 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 290,704

4 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

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

1 Parking y acceso 758,490 0,050 2,350 89,123 C#*D#*E#*F#

2 Andén 169,700 0,050 2,350 19,940 C#*D#*E#*F#

3 Acceso Sud 46,420 0,050 2,350 5,454 C#*D#*E#*F#

4 Acceso Norte 4,950 0,050 2,350 0,582 C#*D#*E#*F#

5 Vía al Peridiellü 158,990 0,050 2,350 18,681 C#*D#*E#*F#

6 Acceso desde el Puente de entrada 24,260 0,050 2,350 2,851 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 136,631

5 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

Euro



MEDICIONES Fecha: 24/06/13 Pág.: 26

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

TOTAL MEDICIÓN 5,000

6 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

1 Philips CDO 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,000

7 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

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

2 Philips CDO 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,000

8 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Pintado estacionamiento 19,000 5,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 95,000

9 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

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

1 Arbolado 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

10 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén

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

1 Acceso peatones andén-estación 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Acceso rodado 66,300 66,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 69,300

11 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de vidre amb tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i desmuntatge
inclòs

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

1 Marquesina andén 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

12 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetro zona estacionamiento-ajardi 195,500 195,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 195,500

13 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

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

1 Acceso Camino de Santiago-Andén 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

14 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport

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

1 Indicación estación 0,400 1,100 2,000 0,880 C#*D#*E#*F#

2 Indicaciones parking 0,400 0,500 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,280

15 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% 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 Arbolado 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

16 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

1 Indicación estación 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL MEDICIÓN 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 05  VEGA DEL CIEGO

1 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport

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

1 Indicación estación 0,400 1,100 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,440

2 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de vidre amb tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i desmuntatge
inclòs
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marquesina andén 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

3 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

4 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén

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

1 Paso a nivel 45,145 45,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,145

5 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Andén 66,540 0,250 16,635 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,635

7 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

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

1 Andén 66,540 0,050 2,350 7,818 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,818

8 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 En andén bajo marquesina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 06  MERCADONA-POLIDEPORTIVO

1 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 Bajo las marquesinas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de vidre amb tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i desmuntatge
inclòs

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

1 Marquesina andén 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Andén 351,590 0,250 87,898 C#*D#*E#*F#

2 Camino intermedio del acceso 317,840 0,250 79,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 167,358

4 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

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

1 Andén 351,590 0,050 2,350 41,312 C#*D#*E#*F#

2 Camino intermedio del acceso 317,840 0,050 2,350 37,346 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 78,658

5 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

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

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

6 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport

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

1 Indicación estación 0,400 1,100 2,000 0,880 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 0,880

7 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà,
amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 3,000

8 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 12,000

9 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

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

2 Philips CDO 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

10 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Encofrado escaleras 24,000 0,300 4,000 2,000 57,600 C#*D#*E#*F#

2 Encofrado muros perimetrales 58,200 2,000 2,000 232,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 290,400

11 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Escaleras 1 24,000 0,300 4,000 0,400 11,520 C#*D#*E#*F#

2 Escaleras 2 24,000 0,300 4,000 0,400 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,040

12 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb substitució parcial del 60% 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 Arbolado 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

13 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetro con arbolado 1,500 4,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

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

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

1 Desmonte para camino de acceso 290,750 290,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 290,750

15 LESN01 m Suministro y montaje de escalera mecánica; con 30º de pendiente y 1,5 m de ancho (p.a.) Partida alzada a
justificar en función de fabricante, suministrados y montaje

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

1 Escaleras mecánicas 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

16 G32511H2 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

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

1 Muros perimetrales camino central 58,200 2,000 0,400 2,000 93,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 93,120

17 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

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

1 Indicación estación 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN
Titol 3 07  NAVE ALMACÉN

1 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón con resortes

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

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

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

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

1 Acero laminado para perfiles 13.018,350 13.018,350 C#*D#*E#*F#

2 Placas de anclaje 0,400 0,400 0,090 7.850,000 113,040 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 13.131,390

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Hormigón cimentaciones 9,680 9,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,680

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

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

1 Hormigón de limpieza 9,680 9,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,680

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat i incloses unions

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

1 Diam 12 mm 2.677,400 2.677,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.677,400

6 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu
amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

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

1 Cimentaciones 8,000 20,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 160,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  MEDIDAS CORRECTORAS
Titol 3 01  MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTORAS

1 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió cisterna 1000 l, incloses la
càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús

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

1 La Cobertoria 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 Puente de los Fierros 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Campomanes 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 144,000

2 GRN0001 m2 Adequació de superfície per a impermeabilització de bassa de decantació amb geomembrana de PE de gruix
mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 g/m2, col·locat sobre terreny prèviament refinat a ma,
lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts proporcionals d'ancoratges i d'obra necessària per a l'entrada i desgüàs de les
aigües, mesurada la superfície executada

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

1 Puente de los Fierros Acopio 3.200,000 3.200,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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2 La Cobertoria Acopio 9.395,000 9.395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.595,000

3 GRN0002 u Subministrament i instal·lació d'equip mesurador i corrector de pH d'aigües residuals

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

1 En La Cobertoria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 En Puente de los Fierros 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

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

1 Puente de los Fierros a Túnel 77 5.713,873 0,178 1.017,069 C#*D#*E#*F#

2 Del túnel 77 a Pola de Lena 7.143,153 0,178 1.271,481 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.288,550

5 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i transport de les
restes vegetals a abocador controlat o aplec

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

1 La Cobertoria Acopio 9.395,000 9.395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.395,000

6 GR3PU040 m3 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i refinat manual del terreny

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

1 Ajardinamiento Puente de los Fierros 0,500 598,130 299,065 C#*D#*E#*F#

2 Ajardinamiento La Cobertoria 0,500 540,930 270,465 C#*D#*E#*F#

3 Ajardinamiento Mercadona - Polideporti 0,500 8,880 4,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 573,970

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 06  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 MPA00001 pa Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud de la obra, en base al Estudio y Plan de Seguridad y Salud

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

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

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 MPA00002 pa Partida alzada a justificar del 1% del PEM, por gastos de acción cultural, según el RD 111/1986

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

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

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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4521BF63P-1 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 30% i una
llargària en planta de 5 m, de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2 col·locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, formació de pendents amb envanets de sostremort solera ceràmica
d'encadellat, capa de protecció de morter ciment elaborat a l'obra, aïllament amb feltre de
llana de vidre (MW) amb paper kraft enquitranat de 70 mm de gruix, col·locat sense adherir
sobre el sostre

101,59 €

(CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

4B121AEEP-2 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant
i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

120,46 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

4B1R122AP-3 u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o
brèndoles amb soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i
2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

67,08 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

F931R01JP-4 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

23,07 €

(VEINTITRES EUROS CON SIETE CENTIMOS)

F973212EP-5 m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,17 €

(VEINTE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

F9B1U010P-6 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col·locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

72,94 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

F9H1N121P-7 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb
granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

65,33 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

FBA1E110P-8 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,59 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FBA22411P-9 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,72 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)
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FBB41110P-10 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport 368,11 €

(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

FBB41210P-11 m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado al soporte 250,54 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

FBBZU010P-12 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra
hormigonado

18,38 €

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

FBS1J011P-13 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un espesor
normal y 30 cm de empotramiento

171,99 €

(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FBS2U0A0P-14 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y tres
focos, óptica halógena y lente de color normal de vehículos, 13/200 h

481,65 €

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

FHM1U001P-15 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

210,26 €

(DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

FHN74GA1P-16 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250
W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

189,23 €

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

FHN75AA1P-17 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de
125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

116,29 €

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

FR613347P-18 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del
60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

81,20 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

G213999P-19 m Desmuntange, càrrega i transport a abocador de catenaria existent, inclòs suports, cablejat i
demolició de fonamentacions.

3,19 €

(TRES EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

G214U020P-20 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,47 €

(CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)
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G214U030P-21 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

24,12 €

(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

G219U030P-22 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,01 €

(SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)

G219U040P-23 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,58 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

G21B3002P-24 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

35,46 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

G21H0002P-25 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

60,47 €

(SESENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

G21J3113P-26 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

8,76 €

(OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

G21R0002P-27 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

43,16 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

G2214101P-28 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,78 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

G221U010P-29 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,48 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

G221U120P-30 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

7,84 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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G2225121P-31 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

6,82 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

G2262112P-32 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,07 €

(TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS)

G2265112P-33 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

10,12 €

(DIEZ EUROS CON DOCE CENTIMOS)

G229U010P-34 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

28,03 €

(VEINTIOCHO EUROS CON TRES CENTIMOS)

G229U020P-35 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

20,52 €

(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

G22DU010P-36 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

G2A14000P-37 m3 Subministrament de terra d'aportació sense classificar 6,02 €

(SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS)

G32511H2P-38 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

90,57 €

(NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

G3J2U010P-39 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

13,78 €

(TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

G3L2U020P-40 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per
a protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de
desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge

10,90 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)
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G3Z1U010P-41 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,91 €

(OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

G440U004P-42 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,79 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G450U040P-43 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,84 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G450U070P-44 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,92 €

(CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

G4B0U020P-45 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat i
incloses unions

1,00 €

(UN EUROS)

G4BP0004P-46 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

15,65 €

(QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

G4D0U010P-47 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,74 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G4D0U015P-48 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,66 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

G7B1U020P-49 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

2,02 €

(DOS EUROS CON DOS CENTIMOS)

GBB1U100P-50 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

51,38 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

GD53U010P-51 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,40 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

GD555104P-52 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

17,97 €

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
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GD5AU016P-53 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

8,17 €

(OCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

GD5AU040P-54 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

14,14 €

(CATORCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

GD5G1250P-55 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

43,37 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

GD5GU0020P-56 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,57 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

GR120001P-57 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i
transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec

0,15 €

(CERO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

GR3PU040P-58 m3 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i refinat manual del
terreny

30,49 €

(TREINTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

GR43F43AP-59 u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 200,00 €

(DOSCIENTOS EUROS)

GR720001P-60 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,09 €

(UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

GRM2001P-61 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió cisterna
1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús

19,79 €

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

GRN0001P-62 m2 Adequació de superfície per a impermeabilització de bassa de decantació amb geomembrana
de PE de gruix mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 g/m2, col·locat sobre
terreny prèviament refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts proporcionals d'ancoratges
i d'obra necessària per a l'entrada i desgüàs de les aigües, mesurada la superfície executada

27,82 €

(VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)
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GRN0002P-63 u Subministrament i instal·lació d'equip mesurador i corrector de pH d'aigües residuals 5.095,78 €

(CINCO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

GTA2X04P-64 m3 Capa de forma con material seleccionado procedente de préstamo 6,83 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

GTVSN01P-65 m3 Suministro y colocación de balasto silíceo 27,92 €

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

GTVSN07P-66 u Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via d'ample internacional o ibèric, incloses pp
dels mitjans auxiliars i mecànics necessàris per a la seva completa execució.

13.215,00 €

(TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS)

GTVSN16P-67 u Suministro y transporte de traviesa Hormigón Monobloque DW 90,59 €

(NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

GTV3PC1CP-68 u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón con resortes 4.562,64 €

(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS)

GTV4P001P-69 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y
acopio y clasificación de carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón

20,36 €

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

GTV4P010P-70 m Replanteo y piquetado de vía incluyendo suministro y colocación de piquetes, totalmente
terminado con indicación clara de principios y finales de transición incluyendo materiales y
colocación

8,15 €

(OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

GTV4P050P-71 u Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR 54 kg 36.353,82 €

(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
DOS CENTIMOS)

GTV8PC1CP-72 m Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90, a pie de obra 44,90 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

GTVEPC1CP-73 m Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso alineación, 1ª nivelación, bateo,
estabilización y prefilado hasta primera nivelación, segunda nivelación, liberación de
tensiones con gatos hidráulicos y estabilización mecánica.

61,95 €

(SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

GUPG01P-74 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación
de solera y muros del vaso monolítico en piscinas.

80,88 €

(OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

H152PB21P-75 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o
llosa amb cargols passants i taulons de vidre amb tractament de pexiglás, inclinació en
l'extrem de 30 °, suports i desmuntatge inclòs

286,98 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
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K1RAZ001P-76 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor

1,64 €

(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

K45SN01P-77 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén 149,32 €

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

K45RU500P-78 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm 6,21 €

(SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

K45RU510P-79 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic  de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

181,93 €

(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

K4FRA011P-80 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual
de runa

0,89 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

K4GR1131P-81 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de
la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor

71,53 €

(SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

K9BCU004P-82 m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través formant dibuix
geomètric, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

79,60 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

KDG51311P-83 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,51 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

KFA1A342P-84 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,50 €

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

KFB16455P-85 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,53 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

KQ127J03P-86 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller,
col·locat amb fixacions mecàniques

601,12 €

(SEISCIENTOS UN EUROS CON DOCE CENTIMOS)
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L45RUP10P-87 m Segellat de fissures en mur de formigó del vas de piscina o dipòsit, amb injecció líquida de
resines epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb
neteja prèvia de la fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat del
llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi

84,63 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

M4S5U500P-88 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments
de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors
autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda

60,57 €

(SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

Julio 2013

Guillem Balagué Martín

Autor del proyecto
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P-1 4521BF63 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 30% i una
llargària en planta de 5 m, de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2 col·locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, formació de pendents amb envanets de sostremort solera ceràmica
d'encadellat, capa de protecció de morter ciment elaborat a l'obra, aïllament amb feltre de
llana de vidre (MW) amb paper kraft enquitranat de 70 mm de gruix, col·locat sense adherir
sobre el sostre

101,59 €

Otros conceptos 101,59000 €

P-2 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant
i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

120,46 €

Otros conceptos 120,46000 €

P-3 4B1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o
brèndoles amb soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i
2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

67,08 €

Otros conceptos 67,08000 €

P-4 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

23,07 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 18,72200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,29750 €

P-5 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,17 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 11,00000 €

Otros conceptos 9,17000 €

P-6 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col·locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

72,94 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,31725 €

B0111000 m3 Aigua 0,01010 €

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 44,52000 €

Otros conceptos 28,09265 €

P-7 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb
granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

65,33 €

B9H1N120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat gran 61,24000 €

Otros conceptos 4,09000 €

P-8 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,59 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18850 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77800 €

Otros conceptos 0,62350 €

P-9 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,72 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37700 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,55522 €

Otros conceptos 0,78778 €

P-10 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport 368,11 €

BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no reflectora 275,34000 €

Otros conceptos 92,77000 €

P-11 FBB41210 m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado al soporte 250,54 €

BBM35100 m2 Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no reflectante 176,13000 €

Otros conceptos 74,41000 €

P-12 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra
hormigonado

18,38 €

BBMZ1B20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical 13,42000 €

B0640003 m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm 1,84020 €

Otros conceptos 3,11980 €

P-13 FBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un espesor
normal y 30 cm de empotramiento

171,99 €

BBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un esp 147,13000 €

Otros conceptos 24,86000 €

P-14 FBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y tres
focos, óptica halógena y lente de color normal de vehículos, 13/200 h

481,65 €

BBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un esp 147,13000 €

BBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato según pliego de condiciones con sistema óptico de diámetr 304,13000 €

Otros conceptos 30,39000 €

P-15 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

210,26 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coro 136,43000 €

Otros conceptos 34,89000 €

P-16 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250
W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

189,23 €

BHN74GA0 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri 176,53000 €

Otros conceptos 12,70000 €

P-17 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de
125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i acoblada al suport

116,29 €
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BHN75AA0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mer 103,59000 €

Otros conceptos 12,70000 €

P-18 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del
60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

81,20 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 19,13760 €

B0111000 m3 Aigua 0,12120 €

Otros conceptos 61,94120 €

P-19 G213999 m Desmuntange, càrrega i transport a abocador de catenaria existent, inclòs suports, cablejat i
demolició de fonamentacions.

3,19 €

Otros conceptos 3,19000 €

P-20 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

50,47 €

Otros conceptos 50,47000 €

P-21 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

24,12 €

Otros conceptos 24,12000 €

P-22 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,01 €

Otros conceptos 6,01000 €

P-23 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,58 €

Otros conceptos 4,58000 €

P-24 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

35,46 €

Otros conceptos 35,46000 €

P-25 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

60,47 €
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Otros conceptos 60,47000 €

P-26 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

8,76 €

Otros conceptos 8,76000 €

P-27 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

43,16 €

Otros conceptos 43,16000 €

P-28 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,78 €

Otros conceptos 2,78000 €

P-29 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,48 €

Otros conceptos 2,48000 €

P-30 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

7,84 €

Otros conceptos 7,84000 €

P-31 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

6,82 €

Otros conceptos 6,82000 €

P-32 G2262112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,07 €

Otros conceptos 3,07000 €

P-33 G2265112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

10,12 €

B03D5000 m3 Terra adequada 7,04400 €

Otros conceptos 3,07600 €

P-34 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

28,03 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

Otros conceptos 5,88000 €

P-35 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

20,52 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,84400 €

Otros conceptos 5,62550 €

P-36 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Otros conceptos 0,22000 €

P-37 G2A14000 m3 Subministrament de terra d'aportació sense classificar 6,02 €

B03D4000 m3 Terra sense classificar 6,02000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-38 G32511H2 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

90,57 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 66,81960 €

Otros conceptos 23,75040 €

P-39 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

13,78 €

B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 3,98000 €

Otros conceptos 9,80000 €

P-40 G3L2U020 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per
a protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de
desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge

10,90 €

B0A2UC10 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre 4,25250 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,88140 €

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica 0,21000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 0,54600 €

Otros conceptos 5,01010 €

P-41 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,91 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Otros conceptos 1,74375 €

P-42 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,79 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07750 €

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,22850 €

Otros conceptos 1,48400 €

P-43 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,84 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €
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Otros conceptos 9,35800 €

P-44 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,92 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Otros conceptos 15,64650 €

P-45 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat i
incloses unions

1,00 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

Otros conceptos 0,33770 €

P-46 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

15,65 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,68480 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,20000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,21000 €

Otros conceptos 12,55520 €

P-47 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,74 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Otros conceptos 27,84055 €

P-48 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,66 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

Otros conceptos 29,48055 €

P-49 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

2,02 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 1,19900 €

Otros conceptos 0,82100 €

P-50 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

51,38 €

BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 38,14000 €

Otros conceptos 13,24000 €
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P-51 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,40 €

Otros conceptos 4,40000 €

P-52 GD555104 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

17,97 €

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós 10,72050 €

Otros conceptos 7,24950 €

P-53 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

8,17 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,91130 €

Otros conceptos 1,25870 €

P-54 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

14,14 €

B033U200 t Grava de pedrera de granulat granític de 40 a 80 mm, per a drens 4,28286 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons normes BS 49 6,60450 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,87026 €

Otros conceptos 1,38238 €

P-55 GD5G1250 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

43,37 €

BD5215HL m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçària 31,74600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,55080 €

Otros conceptos 8,07320 €

P-56 GD5GU0020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

38,57 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,01800 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm 25,49000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

Otros conceptos 6,23700 €

P-57 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i
transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec

0,15 €

Otros conceptos 0,15000 €

P-58 GR3PU040 m3 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i refinat manual del
terreny

30,49 €

BR3PU002 m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada, inclòs transport a l'obra 25,76000 €

Otros conceptos 4,73000 €

P-59 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 200,00 €
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BR43F43A u Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 200,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-60 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,09 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

Otros conceptos 0,42656 €

P-61 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió cisterna
1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús

19,79 €

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

Otros conceptos 18,78000 €

P-62 GRN0001 m2 Adequació de superfície per a impermeabilització de bassa de decantació amb geomembrana
de PE de gruix mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 g/m2, col·locat sobre
terreny prèviament refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts proporcionals d'ancoratges
i d'obra necessària per a l'entrada i desgüàs de les aigües, mesurada la superfície executada

27,82 €

B7720001 m2 Geomembrana de polietilè d'alta i baixa densitat (HDPE/LDPE) amb cobertura de LDP 5,08200 €

B7B10001 m2 Feltre geotèxtil no teixit de poliester amb un pes mínim de 120 g/m2 0,59400 €

Otros conceptos 22,14400 €

P-63 GRN0002 u Subministrament i instal·lació d'equip mesurador i corrector de pH d'aigües residuals 5.095,78 €

BRN0001 u Equip mesurador i corrector automàtic de pH 4.895,12000 €

Otros conceptos 200,66000 €

P-64 GTA2X04 m3 Capa de forma con material seleccionado procedente de préstamo 6,83 €

Sin descomposición 6,83000 €

P-65 GTVSN01 m3 Suministro y colocación de balasto silíceo 27,92 €

BMTIV040B m3 Balasto silíceo, granulométrico 20-60 mm, decargado en obra 18,97000 €

Otros conceptos 8,95000 €

P-66 GTVSN07 u Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via d'ample internacional o ibèric, incloses pp
dels mitjans auxiliars i mecànics necessàris per a la seva completa execució.

13.215,00 €

Sin descomposición 13.215,00000 €

P-67 GTVSN16 u Suministro y transporte de traviesa Hormigón Monobloque DW 90,59 €

Sin descomposición 90,59000 €

P-68 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón con resortes 4.562,64 €
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Sin descomposición 4.562,64000 €

P-69 GTV4P001 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de balasto a vertedero y
acopio y clasificación de carriles, traviesas, pequeño material y posterior carga sobre vagón

20,36 €

Otros conceptos 20,36000 €

P-70 GTV4P010 m Replanteo y piquetado de vía incluyendo suministro y colocación de piquetes, totalmente
terminado con indicación clara de principios y finales de transición incluyendo materiales y
colocación

8,15 €

BT1Z1001 u Piquete 1,34000 €

B44Z502U kg Perfil laminado de acero S275JR, tipo L de 70x70x9 mm 5,20000 €

Otros conceptos 1,61000 €

P-71 GTV4P050 u Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR 54 kg 36.353,82 €

BT1Z0011 u Desvio tipo a, con carril UIC 54, tangente 0,09 radios 350/340 y cruzamiento recto, acc 28.733,14000 €

B033U100 t Balasto 1.623,00000 €

Otros conceptos 5.997,68000 €

P-72 GTV8PC1C m Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90, a pie de obra 44,90 €

BT1ZUC1C m Carril UIC-54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90 43,86900 €

Otros conceptos 1,03100 €

P-73 GTVEPC1C m Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso alineación, 1ª nivelación, bateo,
estabilización y prefilado hasta primera nivelación, segunda nivelación, liberación de
tensiones con gatos hidráulicos y estabilización mecánica.

61,95 €

Otros conceptos 61,95000 €

P-74 GUPG01 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación
de solera y muros del vaso monolítico en piscinas.

80,88 €

Sin descomposición 80,88000 €

P-75 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o
llosa amb cargols passants i taulons de vidre amb tractament de pexiglás, inclinació en
l'extrem de 30 °, suports i desmuntatge inclòs

286,98 €

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 53,90000 €

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part 6,58350 €

B1530003 u Suport de marquesina de accés a aparells elevadors format per estructura de tub d'ace 3,96000 €

B6AZUT05 u Mòdul d'1,25x1,22 m, d'estructura d'alumini anoditzat, incloent tancament amb làmina 179,84020 €

Otros conceptos 42,69630 €

P-76 K1RAZ001 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor

1,64 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,06160 €

Otros conceptos 1,57840 €
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P-77 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén 149,32 €

B4LV05H9 m2 Llosa de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt latera 74,42080 €

Otros conceptos 74,89920 €

P-78 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm 6,21 €

B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,56844 €

Otros conceptos 5,64156 €

P-79 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic  de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

181,93 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u 5,85600 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 109,50000 €

Otros conceptos 66,57400 €

P-80 K4FRA011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual
de runa

0,89 €

Otros conceptos 0,89000 €

P-81 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de
la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor

71,53 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,37020 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 17,85000 €

Otros conceptos 53,30980 €

P-82 K9BCU004 m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través formant dibuix
geomètric, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

79,60 €

B035U010 t Palet de riera de d 40 a 60 mm 1,43676 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,02000 €

Otros conceptos 77,14324 €

P-83 KDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,51 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,68000 €

Otros conceptos 2,83000 €

P-84 KFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,50 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 0,96000 €

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de 0,27000 €

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a 1,98300 €
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BFA1A340 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encola 1,11180 €

Otros conceptos 6,17520 €

P-85 KFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

7,53 €

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 0,55080 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 0,02000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri 1,15500 €

Otros conceptos 5,80420 €

P-86 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller,
col·locat amb fixacions mecàniques

601,12 €

BQ127J02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1.75 m, amb suports de fosa d'alumini, 578,16000 €

Otros conceptos 22,96000 €

P-87 L45RUP10 m Segellat de fissures en mur de formigó del vas de piscina o dipòsit, amb injecció líquida de
resines epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb
neteja prèvia de la fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat del
llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi

84,63 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 45,54000 €

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 0,80240 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 1,92000 €

Otros conceptos 36,36760 €

P-88 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments
de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors
autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda

60,57 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 0,70000 €

Otros conceptos 59,87000 €
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Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 01 Desmantelamiento estructura

1 GTV4P001 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo incluyendo retirada de
balasto a vertedero y acopio y clasificación de carriles, traviesas,
pequeño material y posterior carga sobre vagón (P - 69)

20,36 13.540,655 275.687,74

2 G213999 m Desmuntange, càrrega i transport a abocador de catenaria existent,
inclòs suports, cablejat i demolició de fonamentacions. (P - 19)

3,19 11.376,065 36.289,65

TOTAL Titol 3 01.01.01 311.977,39

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 02 Desmantelamiento estaciones

Titol 4 01 Puente de los Fierros

1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

24,12 849,593 20.492,18

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 23)

4,58 3.500,000 16.030,00

3 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 - 22)

6,01 1.200,000 7.212,00

4 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 - 25)

60,47 21,000 1.269,87

5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 24)

35,46 7,000 248,22

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 45.252,27

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 02 Desmantelamiento estaciones

Titol 4 02 La Frecha

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

50,47 6,750 340,67

2 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 - 25)

60,47 6,000 362,82

euros
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3 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 - 24)

35,46 4,000 141,84

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 - 22)

6,01 120,000 721,20

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 1.566,53

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 02 Desmantelamiento estaciones

Titol 4 03 Campomanes

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 23)

4,58 127,420 583,58

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 583,58

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 02 Desmantelamiento estaciones

Titol 4 04 La Cobertoria

1 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 - 24)

35,46 2,000 70,92

2 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 - 25)

60,47 11,000 665,17

3 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 - 27)

43,16 5,000 215,80

4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

50,47 24,000 1.211,28

5 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 - 22)

6,01 4.195,480 25.214,83

6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 29)

2,48 21.619,000 53.615,12

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 80.993,12

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 03 Preparación Terrenos de acopio

euros
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1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)

0,22 9.395,300 2.066,97

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.066,97

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 04 Gestión de residuos

Titol 4 01 Catenaria

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra (P - 0) 19,54 893,021 17.449,63

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 0) 4,16 893,021 3.714,97

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción, según ley
8/2008 (P - 0)

13,35 893,021 11.921,83

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 33.086,43

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 04 Gestión de residuos

Titol 4 02 Balasto

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra (P - 0) 19,54 2.913,360 56.927,05

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 0) 4,16 2.913,360 12.119,58

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción, según ley
8/2008 (P - 0)

13,35 2.913,360 38.893,36

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 107.939,99

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 04 Gestión de residuos

Titol 4 03 Plataforma

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra (P - 0) 19,54 4.088,220 79.883,82

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 0) 4,16 4.088,220 17.007,00

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción, según ley
8/2008 (P - 0)

13,35 4.088,220 54.577,74

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 151.468,56

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

euros
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Titol 3 04 Gestión de residuos

Titol 4 04 Carriles

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra (P - 0) 19,54 189,560 3.704,00

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 0) 4,16 189,560 788,57

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción, según ley
8/2008 (P - 0)

13,35 189,560 2.530,63

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 7.023,20

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 04 Gestión de residuos

Titol 4 05 Traviesas

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra (P - 0) 19,54 1.836,100 35.877,39

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 0) 4,16 1.836,100 7.638,18

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción, según ley
8/2008 (P - 0)

13,35 1.836,100 24.511,94

TOTAL Titol 4 01.01.04.05 68.027,51

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

Titol 3 04 Gestión de residuos

Titol 4 06 Estaciones

1 F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra (P - 0) 19,54 4.000,000 78.160,00

2 F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 0) 4,16 4.000,000 16.640,00

3 F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción, según ley
8/2008 (P - 0)

13,35 4.000,000 53.400,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.06 148.200,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL

Titol 3 01 Mejora estructural en plataforma y trincheras

1 GUPG01 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido,
con doble malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de solera y muros del vaso
monolítico en piscinas.  (P - 74)

80,88 1.644,500 133.007,16

2 G3L2U020 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i
2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional
de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús
amb cables i picots d'ancoratge (P - 40)

10,90 757,333 8.254,93

euros
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3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 29)

2,48 217,500 539,40

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

20,52 217,500 4.463,10

5 L45RUP10 m Segellat de fissures en mur de formigó del vas de piscina o dipòsit,
amb injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat, de dos
components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia de la
fissura amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i segellat
del llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi (P - 87)

84,63 95,000 8.039,85

6 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 - 27)

43,16 5,000 215,80

7 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat
i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor (P - 81)

71,53 178,000 12.732,34

8 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat
en geotextil (P - 54)

14,14 12,000 169,68

9 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 30)

7,84 4,500 35,28

TOTAL Titol 3 01.02.01 167.457,54

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL

Titol 3 02 Mejora estructural en puentes y túneles

1 GUPG01 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido,
con doble malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de solera y muros del vaso
monolítico en piscinas.  (P - 74)

80,88 205,030 16.582,83

2 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures
estables en paraments de formigó, amb injecció d'aire comprimit,
perforació de taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de
pressió i segellat d'esquerda (P - 88)

60,57 165,500 10.024,34

3 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de
granulomètria  1-2 mm (P - 78)

6,21 933,835 5.799,12

4 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de
formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat
d'armadures (P - 79)

181,93 827,335 150.517,06

5 K4FRA011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa (P - 80)

0,89 103,000 91,67

6 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat
i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor (P - 81)

71,53 877,714 62.782,88

euros
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7 K1RAZ001 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 76)

1,64 1.838,285 3.014,79

8 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 26)

8,76 412,335 3.612,05

9 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 39)

13,78 7,500 103,35

10 GGD999 m Mejora drenaje tímpanos; mediante bulonado pasante y placas
metálicas de reparto (P - 0)

50,11 25,000 1.252,75

11 4B1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o
substitució de travessers o brèndoles amb soldadura en l'obra, amb
acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 3)

67,08 10,000 670,80

TOTAL Titol 3 01.02.02 254.451,64

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL

Titol 3 03 Movimientos de Tierras

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)

2,78 241.511,150 671.401,00

2 G2265112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 33)

10,12 45.232,130 457.749,16

3 G2262112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 32)

3,07 144.906,690 444.863,54

TOTAL Titol 3 01.02.03 1.574.013,70

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL

Titol 3 04 Reposición de servicios

1 KFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 85)

7,53 229,620 1.729,04

2 KFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 84)

10,50 63,900 670,95

3 KDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 83)

4,51 60,950 274,88

4 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 31)

6,82 708,940 4.834,97

5 G2A14000 m3 Subministrament de terra d'aportació sense classificar (P - 37) 6,02 708,940 4.267,82

TOTAL Titol 3 01.02.04 11.777,66

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 PLATAFORMA

euros
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Titol 3 01 Obras de drenaje

1 GD5G1250 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
55)

43,37 11.820,000 512.633,40

2 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 51)

4,40 11.820,000 52.008,00

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 53)

8,17 903,000 7.377,51

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
34)

28,03 940,926 26.374,16

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat i incloses unions (P - 45)

1,00 32.760,580 32.760,58

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 44)

103,92 313,910 32.621,53

7 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 47) 31,74 624,000 19.805,76

8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 48) 35,66 693,600 24.733,78

9 GD555104 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 52)

17,97 128,000 2.300,16

10 GD5GU0020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 56)

38,57 64,950 2.505,12

TOTAL Titol 3 01.03.01 713.120,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 PLATAFORMA

Titol 3 02 Cimentación y balasto

1 GTVSN01 m3 Suministro y colocación de balasto silíceo (P - 65) 27,92 12.857,026 358.968,17

2 GTA2X04 m3 Capa de forma con material seleccionado procedente de préstamo (P -
64)

6,83 30.136,869 205.834,82

3 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració
1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 49)

2,02 52.854,137 106.765,36

TOTAL Titol 3 01.03.02 671.568,35

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 PLATAFORMA

Titol 3 03 Traviesas, carriles

1 GTV4P050 u Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR 54 kg (P - 71) 36.353,82 8,000 290.830,56

euros
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2 GTVSN16 u Suministro y transporte de traviesa Hormigón Monobloque DW (P - 67) 90,59 8.128,214 736.334,91

3 GTV4P010 m Replanteo y piquetado de vía incluyendo suministro y colocación de
piquetes, totalmente terminado con indicación clara de principios y
finales de transición incluyendo materiales y colocación (P - 70)

8,15 12.857,026 104.784,76

4 GTVEPC1C m Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso alineación, 1ª
nivelación, bateo, estabilización y prefilado hasta primera nivelación,
segunda nivelación, liberación de tensiones con gatos hidráulicos y
estabilización mecánica. (P - 73)

61,95 27.094,046 1.678.476,15

5 GTV8PC1C m Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90,
a pie de obra (P - 72)

44,90 27.094,046 1.216.522,67

6 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón
con resortes (P - 68)

4.562,64 3,000 13.687,92

7 GTVSN07 u Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via d'ample
internacional o ibèric, incloses pp dels mitjans auxiliars i mecànics
necessàris per a la seva completa execució. (P - 66)

13.215,00 6,000 79.290,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 4.119.926,97

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 PLATAFORMA

Titol 3 04 Señalización

1 FBB41210 m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado
al soporte (P - 11)

250,54 6,306 1.579,91

2 FBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de diámetro 210 mm
con una cara y tres focos, óptica halógena y lente de color normal de
vehículos, 13/200 h (P - 14)

481,65 12,000 5.779,80

3 FBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de
diámetro con un espesor normal y 30 cm de empotramiento (P - 13)

171,99 12,000 2.063,88

4 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 133,000 2.444,54

TOTAL Titol 3 01.03.04 11.868,13

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

Titol 3 01 Puente de los Fierros

1 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació,
col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment (P - 6)

72,94 180,160 13.140,87

2 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall (P - 7)

65,33 237,444 15.512,22

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)

23,07 505,191 11.654,76

4 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 59)

200,00 11,000 2.200,00

5 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón
con resortes (P - 68)

4.562,64 1,000 4.562,64

6 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 16)

189,23 8,000 1.513,84

7 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i

116,29 8,000 930,32

euros
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cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 17)

8 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport
(P - 10)

368,11 1,490 548,48

9 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 8)

1,59 269,775 428,94

10 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén (P
- 77)

149,32 3,000 447,96

11 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de
10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 5)

20,17 278,920 5.625,82

12 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

601,12 5,000 3.005,60

13 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 18)

81,20 11,000 893,20

14 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó (P - 15)

210,26 16,000 3.364,16

15 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 8,000 147,04

TOTAL Titol 3 01.04.01 63.975,85

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

Titol 3 02 La Frecha

1 FBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de diámetro 210 mm
con una cara y tres focos, óptica halógena y lente de color normal de
vehículos, 13/200 h (P - 14)

481,65 2,000 963,30

2 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

601,12 2,000 1.202,24

3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 50)

51,38 4,000 205,52

4 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 2)

120,46 117,730 14.181,76

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 48) 35,66 12,000 427,92

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 43)

85,84 3,600 309,02

7 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall (P - 7)

65,33 63,481 4.147,21

8 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)

23,07 65,900 1.520,31

9 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de vidre amb
tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i
desmuntatge inclòs (P - 75)

286,98 7,000 2.008,86

10 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó (P - 15)

210,26 11,000 2.312,86

euros



PRESUPUESTO Fecha: 24/06/13 Pág.: 10

11 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 16)

189,23 4,000 756,92

12 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 17)

116,29 7,000 814,03

13 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport
(P - 10)

368,11 0,440 161,97

14 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de
10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 5)

20,17 65,820 1.327,59

15 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 8)

1,59 35,000 55,65

16 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 9)

2,72 6,000 16,32

17 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 2,000 36,76

TOTAL Titol 3 01.04.02 30.448,24

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

Titol 3 03 Campomanes

1 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

601,12 2,000 1.202,24

2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)

23,07 32,100 740,55

3 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall (P - 7)

65,33 15,087 985,63

4 4521BF63 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un
pendent del 30% i una llargària en planta de 5 m, de teula plana de
ceràmica de 12 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra,
formació de pendents amb envanets de sostremort solera ceràmica
d'encadellat, capa de protecció de morter ciment elaborat a l'obra,
aïllament amb feltre de llana de vidre (MW) amb paper kraft
enquitranat de 70 mm de gruix, col·locat sense adherir sobre el sostre
(P - 1)

101,59 189,900 19.291,94

5 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 16)

189,23 3,000 567,69

6 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 17)

116,29 10,000 1.162,90

7 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó (P - 15)

210,26 13,000 2.733,38

8 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport
(P - 10)

368,11 0,880 323,94

9 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén (P
- 77)

149,32 6,000 895,92

10 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 2,000 36,76

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.03 27.940,95

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

Titol 3 04 La Cobertoria

1 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

601,12 4,000 2.404,48

2 K9BCU004 m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de
través formant dibuix geomètric, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 82)

79,60 147,140 11.712,34

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)

23,07 290,704 6.706,54

4 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall (P - 7)

65,33 136,631 8.926,10

5 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 16)

189,23 5,000 946,15

6 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 17)

116,29 18,000 2.093,22

7 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó (P - 15)

210,26 23,000 4.835,98

8 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 8)

1,59 95,000 151,05

9 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 59)

200,00 9,000 1.800,00

10 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén (P
- 77)

149,32 69,300 10.347,88

11 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de vidre amb
tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i
desmuntatge inclòs (P - 75)

286,98 7,000 2.008,86

12 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de
10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 5)

20,17 195,500 3.943,24

13 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 9)

2,72 16,000 43,52

14 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport
(P - 10)

368,11 1,280 471,18

15 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 18)

81,20 9,000 730,80

16 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 6,000 110,28

TOTAL Titol 3 01.04.04 57.231,62

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

euros
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Titol 3 05 Vega del Ciego

1 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport
(P - 10)

368,11 0,440 161,97

2 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de vidre amb
tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i
desmuntatge inclòs (P - 75)

286,98 7,000 2.008,86

3 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 16)

189,23 3,000 567,69

4 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el acceso al andén (P
- 77)

149,32 45,145 6.741,05

5 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó (P - 15)

210,26 3,000 630,78

6 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)

23,07 16,635 383,77

7 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall (P - 7)

65,33 7,818 510,75

8 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 2,000 36,76

9 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

601,12 2,000 1.202,24

TOTAL Titol 3 01.04.05 12.243,87

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

Titol 3 06 Mercadona-Polideportivo

1 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa
d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 86)

601,12 4,000 2.404,48

2 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb perfils d'acer IPN
140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de vidre amb
tractament de pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i
desmuntatge inclòs (P - 75)

286,98 14,000 4.017,72

3 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)

23,07 167,358 3.860,95

4 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i
compactada al 95 % de l'assaig marshall (P - 7)

65,33 78,658 5.138,73

5 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 59)

200,00 4,000 800,00

6 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al suport
(P - 10)

368,11 0,880 323,94

7 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 16)

189,23 3,000 567,69

8 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 125 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i
cúpula reflectora i acoblada al suport (P - 17)

116,29 12,000 1.395,48

9 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,

210,26 15,000 3.153,90

euros
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col·locada sobre dau de formigó (P - 15)

10 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 48) 35,66 290,400 10.355,66

11 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 43)

85,84 23,040 1.977,75

12 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 18)

81,20 4,000 324,80

13 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de
10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 5)

20,17 24,000 484,08

14 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 29)

2,48 290,750 721,06

15 LESN01 m Suministro y montaje de escalera mecánica; con 30º de pendiente y
1,5 m de ancho (p.a.) Partida alzada a justificar en función de
fabricante, suministrados y montaje (P - 0)

3.000,00 20,000 60.000,00

16 G32511H2 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 38)

90,57 93,120 8.433,88

17 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 12)

18,38 4,000 73,52

TOTAL Titol 3 01.04.06 104.033,64

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN

Titol 3 07 Nave Almacén

1 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y topes de vagón
con resortes (P - 68)

4.562,64 2,000 9.125,28

2 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 42)

2,79 13.131,390 36.636,58

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 44)

103,92 9,680 1.005,95

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 41)

8,91 9,680 86,25

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat i incloses unions (P - 45)

1,00 2.677,400 2.677,40

6 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 46)

15,65 160,000 2.504,00

TOTAL Titol 3 01.04.07 52.035,46

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 05 MEDIDAS CORRECTORAS

Titol 3 01 Medidas ambientales correctoras

1 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres
mitjançant camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de
punt d'abastiment fins el lloc d'ús (P - 61)

19,79 144,000 2.849,76

euros
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2 GRN0001 m2 Adequació de superfície per a impermeabilització de bassa de
decantació amb geomembrana de PE de gruix mínim 1.5 mm,
reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 g/m2, col·locat sobre terreny
prèviament refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts
proporcionals d'ancoratges i d'obra necessària per a l'entrada i
desgüàs de les aigües, mesurada la superfície executada (P - 62)

27,82 12.595,000 350.392,90

3 GRN0002 u Subministrament i instal·lació d'equip mesurador i corrector de pH
d'aigües residuals (P - 63)

5.095,78 4,000 20.383,12

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 60)

1,09 2.288,550 2.494,52

5 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus
de terrenys i retirada i transport de les restes vegetals a abocador
controlat o aplec (P - 57)

0,15 9.395,000 1.409,25

6 GR3PU040 m3 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i
refinat manual del terreny (P - 58)

30,49 573,970 17.500,35

TOTAL Titol 3 01.05.01 395.029,90

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 MPA00001 pa Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud de la obra, en
base al Estudio y Plan de Seguridad y Salud (P - 0)

277.311,25 1,000 277.311,25

2 MPA00002 pa Partida alzada a justificar del 1% del PEM, por gastos de acción
cultural, según el RD 111/1986 (P - 0)

142.253,08 1,000 142.253,08

TOTAL Capítol 01.06 419.564,33

euros
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NIVEL 4: Titol 4 Importe

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

Titol 4 01.01.02.01  Puente de los Fierros 45.252,27

Titol 4 01.01.02.02  La Frecha 1.566,53

Titol 4 01.01.02.03  Campomanes 583,58

Titol 4 01.01.02.04  La Cobertoria 80.993,12

Titol 3 01.01.02  Desmantelamiento estaciones 128.395,50

Titol 4 01.01.04.01  Catenaria 33.086,43

Titol 4 01.01.04.02  Balasto 107.939,99

Titol 4 01.01.04.03  Plataforma 151.468,56

Titol 4 01.01.04.04  Carriles 7.023,20

Titol 4 01.01.04.05  Traviesas 68.027,51

Titol 4 01.01.04.06  Estaciones 148.200,00

Titol 3 01.01.04  Gestión de residuos 515.745,69

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

644.141,19

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

NIVEL 3: Titol 3 Importe

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

Titol 3 01.01.01  Desmantelamiento estructura 311.977,39

Titol 3 01.01.02  Desmantelamiento estaciones 128.395,50

Titol 3 01.01.03  Preparación Terrenos de acopio 2.066,97

Titol 3 01.01.04  Gestión de residuos 515.745,69

Capítol 01.01  TRABAJOS PREVIOS 958.185,55

Titol 3 01.02.01  Mejora estructural en plataforma y trincheras 167.457,54

Titol 3 01.02.02  Mejora estructural en puentes y túneles 254.451,64

Titol 3 01.02.03  Movimientos de Tierras 1.574.013,70

Titol 3 01.02.04  Reposición de servicios 11.777,66

Capítol 01.02  CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL 2.007.700,54

Titol 3 01.03.01  Obras de drenaje 713.120,00

Titol 3 01.03.02  Cimentación y balasto 671.568,35

Titol 3 01.03.03  Traviesas, carriles 4.119.926,97

Titol 3 01.03.04  Señalización 11.868,13

Capítol 01.03  PLATAFORMA 5.516.483,45

Titol 3 01.04.01  Puente de los Fierros 63.975,85

Titol 3 01.04.02  La Frecha 30.448,24

Titol 3 01.04.03  Campomanes 27.940,95

Titol 3 01.04.04  La Cobertoria 57.231,62

Titol 3 01.04.05  Vega del Ciego 12.243,87

Titol 3 01.04.06  Mercadona-Polideportivo 104.033,64

Titol 3 01.04.07  Nave Almacén 52.035,46

Capítol 01.04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN 347.909,63

Titol 3 01.05.01  Medidas ambientales correctoras 395.029,90

Capítol 01.05  MEDIDAS CORRECTORAS 395.029,90

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

9.225.309,07

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

euros
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Capítol 01.01  TRABAJOS PREVIOS 958.185,55

Capítol 01.02  CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL 2.007.700,54

Capítol 01.03  PLATAFORMA 5.516.483,45

Capítol 01.04  ESTACIONES Y NAVE ALMACEN 347.909,63

Capítol 01.05  MEDIDAS CORRECTORAS 395.029,90

Capítol 01.06  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 419.564,33

Obra 01 Pressupost 001 9.644.873,40

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

9.644.873,40

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Pressupost 001 9.644.873,40

9.644.873,40

euros



PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 9.644.873,40 €

13,00 % Gastos Generales SOBRE 9.644.873,40............................................................ 1.253.833,54 €

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 9.644.873,40............................................................ 578.692,40 €

Subtotal ............... 11.477.399,34 €

21,00 % IVA SOBRE 11.477.399,34................................................................................. 2.410.253,86 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA .................................. 13.887.653,20 €

Este presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de : 

( TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON VEINTE CENTIMOS )

IMPORTE CONTROL CALIDAD ............................................................................. 181.803,90 €

21,00 % IVA SOBRE 181.803,90...................................................................................... 38.178,82 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD  ........ 219.982,72 €

Este presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad de : 

( DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS )

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO  ............................. 14.107.635,92 €

Este presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, sube a la
cantidad de :

( CATORCE MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS )

Julio 2013

Guillem Balagué Martín
Autor del proyecto
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