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Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

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 Pavimento parking actual y acceso
Alaró

4.390,700 4.390,700 C#*D#*E#*F#

2 Pavimento cami de sant Jordi 591,000 651,000 1.242,000 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 5.632,700

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 4,700 4,700 6,500 6,500 22,400 C#+D#+E#+F#

TOTAL MEDICIÓN 22,400

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

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

1 Pavimento parking actual y acceso
Alaró

4.390,700 4.390,700 C#*D#*E#*F#

2 Pavimento cami de sant Jordi 591,000 651,000 1.242,000 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 5.632,700

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

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

1 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 187,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Subcapítulo 10  DESBROCE

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 desbroce 1.927,000 742,500 1.200,000 737,000 4.606,500 C#+D#+E#+F#

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

TOTAL MEDICIÓN 4.606,500

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Subcapítulo 20  EXCAVACIONES

1 G221U200 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt de contorn per als embocaments de túnel considerant
la distancia de contorn de 12 m com a màxim mesurada des de la solera de l'inici o final de túnel perforat per
l'eix principal de l'obra, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, 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 Volumen de tierras paso inferior
vehículos

8,500 232,000 7,000 6.902,000 (C#*D#/2)*E#

2 Volumen de tierras paso inferior
peatonal

3,300 22,500 3,600 133,650 (C#*D#/2)*E#

TOTAL MEDICIÓN 7.035,650

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Subcapítulo 30  EXPLANADA

1 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T longitud (m) anchura (m) grosor (m)

2 paso inferior 232,000 7,000 0,550 893,200 C#*D#*E#*F#

3 vial de conexion 94,000 5,000 0,550 258,500 C#*D#*E#*F#

4 parking consell 0,550 1.770,000 973,500 C#*D#*E#*F#

5 parking alaró 0,550 3.457,500 1.901,625 C#*D#*E#*F#

6 acceso alaró 0,550 3.373,000 1.855,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.881,975

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 03  DRENAJE Y BOMBEO

EUR
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Subcapítulo 10  DRENAJE

1 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 345,000

2 GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

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

1 parking alaro 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#

2 parking consell 50,000 51,000 101,000 C#+D#

3 paso inferior 232,000 232,000 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 549,000

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

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

1 Parking Alaró 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

2 Parking Consell 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Acceso 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 Paso inferior 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 84,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 03  DRENAJE Y BOMBEO
Subcapítulo 20  POZOS

1 GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de 126 m3/h a 10 mca,
formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles juntes, anell de desgast, vàlvules de
autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip
elèctric per a connexió, arrencada, protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part
proporcional de canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment
col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 04  ESTRUCTURAS Y MUROS
Subcapítulo 01  PASO INFERIOR PEATONAL

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

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

EUR
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1 M3 de Hormigon HA-30 126,680 126,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,680

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

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

1 KG Acero B 500 S 7.887,810 7.887,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.887,810

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 losa inferior y losa superior 3,300 22,500 2,000 148,500 C#*D#*E#*F#

2 hastiales 3,600 22,500 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 310,500

4 G4N1U002 m2 Clavament pel procediment d'empenta de crics hidràulics de calaix de formigó armat, incloent elements i feines
adients necessàries per a l'empenta, tot inclòs excepte excavació de buidat des de l'interior del calaix.

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

1 3,300 22,500 74,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 74,250

5 G22GU003 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via fèrria pel procediment d'empenta
oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a
abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 3,300 3,600 22,500 267,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 267,300

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 04  ESTRUCTURAS Y MUROS
Subcapítulo 02  PASO INFERIOR PARA VEHÍCULOS

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

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

1 Paso inferior vehiculos 35.841,510 35.841,510 C#*D#*E#*F#

2 Pilotes de 6m 28,000 1.869,140 2,000 104.671,840 C#*D#*E#*F#

3 Pilotes de 5m 29,000 772,020 2,000 44.777,160 C#*D#*E#*F#

4 Pilotes de 4m 23,000 475,350 2,000 21.866,100 C#*D#*E#*F#

5 Pilotes de 3m 19,000 368,140 2,000 13.989,320 C#*D#*E#*F#

6 Muros de 2m 25,000 441,160 2,000 22.058,000 C#*D#*E#*F#

7 Muros de 1m 52,000 311,750 2,000 32.422,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 275.625,930

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 losa inferior y losa superior 8,400 25,000 2,000 420,000 C#*D#*E#*F#

2 hastiales 6,650 25,000 2,000 332,500 C#*D#*E#*F#

3 muros hasta 2m 2,000 76,000 1,800 273,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.026,100

3 G4N1U002 m2 Clavament pel procediment d'empenta de crics hidràulics de calaix de formigó armat, incloent elements i feines
adients necessàries per a l'empenta, tot inclòs excepte excavació de buidat des de l'interior del calaix.

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

1 8,400 25,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 210,000

4 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 M3 de Hormigon HA-30 521,500 521,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 521,500

5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 pilotes de 6m 28,000 6,530 2,000 365,680 C#*D#*E#*F#

2 pilotes de 5m 29,000 5,530 2,000 320,740 C#*D#*E#*F#

3 pilotes de 4m 23,000 2,540 2,000 116,840 C#*D#*E#*F#

4 pilotes de 3m 19,000 1,980 2,000 75,240 C#*D#*E#*F#

5 Muros de 2m 196,250 2,000 392,500 C#*D#*E#*F#

6 Muros de 1m 213,200 2,000 426,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.697,400

6 G22GU003 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via fèrria pel procediment d'empenta
oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a
abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 7,000 6,600 25,000 1.155,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.155,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Subcapítulo 10  MATERIALES GRANULARES

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

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

1 T longitud (m ) anchura (m) grosor (m)

2 Paso inferior 232,000 7,000 0,250 406,000 C#*D#*E#*F#

3 Vial de conexión 110,000 5,000 0,250 137,500 C#*D#*E#*F#

4 Parking Consell 0,250 1.770,000 442,500 C#*D#*E#*F#

5 Parking Alaró 0,250 3.457,500 864,375 C#*D#*E#*F#

6 Acceso Alaró 0,250 3.373,000 843,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.693,625

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Subcapítulo 20  MATERIALES BITUMINOSOS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 Paso inferior 232,000 7,000 0,050 81,200 C#*D#*E#*F#

2 Vial de conexión 110,000 5,000 0,050 27,500 C#*D#*E#*F#

3 Parking Consell 0,050 1.770,000 88,500 C#*D#*E#*F#

4 Parking Alaró 0,050 3.457,500 172,875 C#*D#*E#*F#

5 Acceso Alaró 0,050 3.373,000 168,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 538,725

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

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

1 Paso inferior 81,200 2,300 0,052 9,712 C#*D#*E#*F#

2 Vial de conexión 27,500 2,300 0,052 3,289 C#*D#*E#*F#

3 Parking Consell 88,500 2,300 0,052 10,585 C#*D#*E#*F#

4 Parking Alaró 172,875 2,300 0,052 20,676 C#*D#*E#*F#

5 Acceso Alaró 168,650 2,300 0,052 20,171 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,433

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 05  FIRMES Y PAVIMENTOS
Subcapítulo 30  RIEGOS

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

EUR



Presupuesto
Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de
accesos a la estación de Consell/Alaró

MEDICIONES Fecha: 30/05/14 Pág.: 7

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

1 Paso inferior 232,000 7,000 1,000 1.624,000 C#*D#*E#*F#

2 Vial de conexión 110,000 5,000 1,000 550,000 C#*D#*E#*F#

3 Parking Consell 1.770,000 1,000 1.770,000 C#*D#*E#*F#

4 Parking Alaró 3.457,500 1,000 3.457,500 C#*D#*E#*F#

5 Acceso Alaró 3.373,000 1,000 3.373,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.774,500

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 06  SEÑALIZACIÓN
Subcapítulo 10  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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 señal de ceda el paso 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 Señal de stop 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 06  SEÑALIZACIÓN
Subcapítulo 20  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

1 parking Consell y acceso 1.069,000 3,000 3.207,000 C#*D#*E#*F#

2 lineas de parking Consell 2,500 104,000 5,000 108,000 800,000 C#*D#+E#*F#

EUR
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3 lineas de parking Alaró 25,000 6,000 25,000 10,000 400,000 C#*D#+E#*F#

4 paso inferior 232,000 3,000 696,000 C#*D#+E#*F#

5 vial de conexión 120,000 2,000 240,000 C#*D#+E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.343,000

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

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

1 2 stops 2,100 1,600 2,000 6,720 C#*D#*E#*F#

2 3 cedas 1,434 3,000 4,302 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,022

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 07  REPOSICIONES Y CERRAMIENTOS

1 E45219J4 m3 Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

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

1 muro aparcamiento Consell 33,200 27,000 1,900 7,100 69,200 C#+D#+E#+F#

2 muro aparcamiento Alaro 297,800 0,300 89,340 C#*D#*E#*F#

3 acceso 155,510 0,500 77,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 236,295

2 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

MEDICIÓN DIRECTA 132,300

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 08  PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla d'Atenció als Ciutadans

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítulo 09  PARTIDAS ALZADAS DE COBRO INTEGRO

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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E45219J4P-1 m3 Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

107,08 €

(CIENTO SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

G214U020P-2 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

51,33 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

G219U040P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,70 €

(CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

G219U105P-4 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,69 €

(TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G219U200P-5 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,78 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G21H0002P-6 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

60,06 €

(SESENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

G21R0002P-7 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

43,99 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G221U200P-8 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt de contorn per als embocaments de
túnel considerant la distancia de contorn de 12 m com a màxim mesurada des de la solera de
l'inici o final de túnel perforat per l'eix principal de l'obra, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,88 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G227U010P-9 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

2,41 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

G22DU010P-10 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

0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

G22GU003P-11 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via fèrria pel
procediment d'empenta oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts
proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

10,92 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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G450U060P-12 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,19 €

(CIENTO UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

G450U070P-13 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,50 €

(CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

G450U100P-14 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 123,21 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

G4B0U020P-15 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,03 €

(UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G4D0U015P-16 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,47 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G4N1U002P-17 m2 Clavament pel procediment d'empenta de crics hidràulics de calaix de formigó armat, incloent
elements i feines adients necessàries per a l'empenta, tot inclòs excepte excavació de buidat
des de l'interior del calaix.

1.521,22 €

(MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

G921U020P-18 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

(VEINTE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G9H1U612P-19 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

35,71 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

G9HA0010P-20 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G9J1U010P-21 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GAR1U010P-22 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

18,14 €

(DIECIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

GBA1U310P-23 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,99 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GBA33001P-24 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

20,18 €

(VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GBB1U102P-25 u Placa triangular de 135 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

147,01 €

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

GBB1U110P-26 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

61,85 €

(SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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GBB1U121P-27 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

143,31 €

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

GBBZU005P-28 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

103,01 €

(CIENTO TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS)

GD5AU220P-29 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

32,06 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

GD5AU230P-30 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de
108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

44,58 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GD5JU010P-31 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

285,45 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GNN2U020P-32 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de
126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre
nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de
canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment
col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

9.857,67 €

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)

BARCELONA, JUNIO del 2014

AUTOR DEL PROYECTO

Alberto Moreo Mir
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P-1 E45219J4 m3 Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

107,08 €

B065ED0A m3 Formigó HA-30/F/20/IIb de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 77,70000 €

Otros conceptos 29,38000 €

P-2 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

51,33 €

Otros conceptos 51,33000 €

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,70 €

Otros conceptos 4,70000 €

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,69 €

Otros conceptos 3,69000 €

P-5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o

manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment

de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,78 €

Otros conceptos 0,78000 €

P-6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna

d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i

desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

60,06 €

Otros conceptos 60,06000 €

P-7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

43,99 €

Otros conceptos 43,99000 €

P-8 G221U200 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt de contorn per als embocaments de

túnel considerant la distancia de contorn de 12 m com a màxim mesurada des de la solera de

l'inici o final de túnel perforat per l'eix principal de l'obra, amb mitjans mecànics, incloses parts

proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,88 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 3,18780 €

Otros conceptos 5,69220 €

P-9 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,

mesurat sobre perfil teòric

2,41 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,81600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Otros conceptos 1,54400 €

P-10 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

0,23 €

Otros conceptos 0,23000 €

P-11 G22GU003 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via fèrria pel

procediment d'empenta oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts

proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

10,92 €
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Otros conceptos 10,92000 €

P-12 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,19 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €

Otros conceptos 17,56800 €

P-13 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,50 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Otros conceptos 20,22650 €

P-14 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 123,21 €

B060U480 m3 Formigó HA-45, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 102,28050 €

Otros conceptos 20,92950 €

P-15 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,03 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Otros conceptos 0,36770 €

P-16 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,47 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

Otros conceptos 29,29055 €

P-17 G4N1U002 m2 Clavament pel procediment d'empenta de crics hidràulics de calaix de formigó armat, incloent

elements i feines adients necessàries per a l'empenta, tot inclòs excepte excavació de buidat

des de l'interior del calaix.

1.521,22 €

B0DZUC10 u Amortització de bigues de maniobra i elements distanciadors 2,36000 €

Otros conceptos 1.518,86000 €

P-18 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Otros conceptos 2,24400 €

P-19 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

35,71 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,21000 €

Otros conceptos 9,50000 €

P-20 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €

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

Otros conceptos 18,94000 €

P-21 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,14800 €
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P-22 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i

fonament d'ancoratge

18,14 €

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,67000 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,32600 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,04750 €

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 3,06000 €

Otros conceptos 8,03650 €

P-23 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,99 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

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

Otros conceptos 0,38340 €

P-24 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

20,18 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

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

Otros conceptos 11,43320 €

P-25 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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

147,01 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Otros conceptos 23,90000 €

P-26 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

61,85 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €

Otros conceptos 15,62000 €

P-27 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

143,31 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €

Otros conceptos 23,72000 €

P-28 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de

trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

103,01 €

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

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €

Otros conceptos 28,42500 €

P-29 GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm, ranurat parcial en un arc de

108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,

geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

32,06 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,43625 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 7,30950 €

BD5AU200 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 210 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, 9,00220 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,72500 €

Otros conceptos 8,58705 €
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P-30 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm, ranurat parcial en un arc de

108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,

geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

44,58 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,72500 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 7,30950 €

BD5AU300 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 313 mm, ranurat en un arc de 108º a 220º, 19,11000 €

Otros conceptos 11,34050 €

P-31 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de

ruptura, segons plànols

285,45 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

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

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

Otros conceptos 133,21070 €

P-32 GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una capacitat de bombament de

126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor, motor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles

juntes, anell de desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de diàmetre

nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,

protecció, protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de

canonades d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal, totalment

col·locada, per a funcionar al fons del pou humit

9.857,67 €

BNN2U040 u Electrobomba submergible per a aigües residuals de 5,9 kW de potència amb una cap 7.051,31000 €

BNNZU130 u Partida de canonades per a elevació en una estació de bombeig d'aigües residuals fins 1.675,87000 €

BNNZU060 u Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i parada de la bomba 227,72000 €

BNNZU020 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 103,01000 €

Otros conceptos 799,76000 €

BARCELONA, JUNIO del 2014

AUTOR DEL PROYECTO

Alberto Moreo Mir
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Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 01 Trabajos previos y demoliciones

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 - 3)

4,70 5.632,700 26.473,69

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

3,69 22,400 82,66

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs

càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials

resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la

neteja de la superfície (P - 5)

0,78 5.632,700 4.393,51

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 - 2)

51,33 18,000 923,94

5 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 - 7)

43,99 187,000 8.226,13

6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova

col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol

tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,

inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

(P - 6)

60,06 23,000 1.381,38

TOTAL Capítulo 01.01 41.481,31

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 02 Movimientos de tierras

Subcapítulo 10 Desbroce

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 - 10)

0,23 4.606,500 1.059,50

TOTAL Subcapítulo 01.02.10 1.059,50

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 02 Movimientos de tierras

Subcapítulo 20 Excavaciones

1 G221U200 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt de contorn

per als embocaments de túnel considerant la distancia de contorn de

12 m com a màxim mesurada des de la solera de l'inici o final de túnel

perforat per l'eix principal de l'obra, amb mitjans mecànics, incloses

parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a

l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

l'abocador (P - 8)

8,88 7.035,650 62.476,57

TOTAL Subcapítulo 01.02.20 62.476,57

EUR



Presupuesto

Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de

accesos a la estación de Consell/Alaró

PRESUPUESTO Fecha: 30/05/14 Pág.: 2

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 02 Movimientos de tierras

Subcapítulo 30 Explanada

1 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació

de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat

sobre perfil teòric (P - 9)

2,41 5.881,975 14.175,56

TOTAL Subcapítulo 01.02.30 14.175,56

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 03 Drenaje y bombeo

Subcapítulo 10 Drenaje

1 GD5AU230 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 313 mm,

ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs

excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i

reblert de material filtrant, segons plànols (P - 30)

44,58 345,000 15.380,10

2 GD5AU220 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 210 mm,

ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN 4 kN/m2, inclòs

excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i

reblert de material filtrant, segons plànols (P - 29)

32,06 549,000 17.600,94

3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,

inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de

fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 31)

285,45 84,000 23.977,80

TOTAL Subcapítulo 01.03.10 56.958,84

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 03 Drenaje y bombeo

Subcapítulo 20 Pozos

1 GNN2U020 u Bomba submergible per a elevació d'aigües residuals amb una

capacitat de bombament de 126 m3/h a 10 mca, formada per impulsor,

motor elèctric amb una potència de 5,9 kW, dobles juntes, anell de

desgast, vàlvules de autoneteja, sòcol de descàrrega de 150 mm de

diàmetre nominal, reguladors de nivell i part proporcional d'equip

elèctric per a connexió, arrencada, protecció, protecció i comandament

automàtic de la bomba, inclosa part proporcional de canonades

d'elevació fins a la sortida del pou de 100 mm de diàmetre nominal,

totalment col·locada, per a funcionar al fons del pou humit (P - 32)

9.857,67 2,000 19.715,34

TOTAL Subcapítulo 01.03.20 19.715,34

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 04 Estructuras y muros

Subcapítulo 01 Paso inferior peatonal

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

curat (P - 13)

108,50 126,680 13.744,78

EUR



Presupuesto

Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de

accesos a la estación de Consell/Alaró

PRESUPUESTO Fecha: 30/05/14 Pág.: 3

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 15)

1,03 7.887,810 8.124,44

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 16) 35,47 310,500 11.013,44

4 G4N1U002 m2 Clavament pel procediment d'empenta de crics hidràulics de calaix de

formigó armat, incloent elements i feines adients necessàries per a

l'empenta, tot inclòs excepte excavació de buidat des de l'interior del

calaix. (P - 17)

1.521,22 74,250 112.950,59

5 G22GU003 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota

via fèrria pel procediment d'empenta oleodinàmica, amb mitjans

mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i

transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 11)

10,92 267,300 2.918,92

TOTAL Subcapítulo 01.04.01 148.752,17

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 04 Estructuras y muros

Subcapítulo 02 Paso inferior para vehículos

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 15)

1,03 275.625,930 283.894,71

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 16) 35,47 1.026,100 36.395,77

3 G4N1U002 m2 Clavament pel procediment d'empenta de crics hidràulics de calaix de

formigó armat, incloent elements i feines adients necessàries per a

l'empenta, tot inclòs excepte excavació de buidat des de l'interior del

calaix. (P - 17)

1.521,22 210,000 319.456,20

4 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 14)

123,21 521,500 64.254,02

5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 12)

101,19 1.697,400 171.759,91

6 G22GU003 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota

via fèrria pel procediment d'empenta oleodinàmica, amb mitjans

mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i

transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador (P - 11)

10,92 1.155,000 12.612,60

TOTAL Subcapítulo 01.04.02 888.373,21

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 05 Firmes y pavimentos

Subcapítulo 10 Materiales granulares

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

sobre perfil teòric  (P - 18)

20,99 2.693,625 56.539,19

TOTAL Subcapítulo 01.05.10 56.539,19

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 05 Firmes y pavimentos

Subcapítulo 20 Materiales bituminosos

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum (P - 19)

35,71 538,725 19.237,87

EUR



Presupuesto

Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de

accesos a la estación de Consell/Alaró

PRESUPUESTO Fecha: 30/05/14 Pág.: 4

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 20) 397,68 64,433 25.623,72

TOTAL Subcapítulo 01.05.20 44.861,59

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 05 Firmes y pavimentos

Subcapítulo 30 Riegos

1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 21) 0,64 10.774,500 6.895,68

TOTAL Subcapítulo 01.05.30 6.895,68

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 06 Señalización

Subcapítulo 10 Señalización vertical

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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 - 25)

147,01 3,000 441,03

2 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,

amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 27)

143,31 5,000 716,55

3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 26)

61,85 3,000 185,55

4 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la

col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i

col·locació (P - 28)

103,01 11,000 1.133,11

TOTAL Subcapítulo 01.06.10 2.476,24

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 06 Señalización

Subcapítulo 20 Señalización horizontal

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent

el premarcatge. (P - 23)

0,99 5.343,000 5.289,57

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb

pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 24)

20,18 11,022 222,42

TOTAL Subcapítulo 01.06.20 5.511,99

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 07 Reposiciones y cerramientos

1 E45219J4 m3 Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIb, de consistència fluïda i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 1)

107,08 236,295 25.302,47

EUR
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2 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,

inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 22)

18,14 132,300 2.399,92

TOTAL Capítulo 01.07 27.702,39

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 08 Partidas alzadas a justificar

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció

cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

18.450,00 1,000 18.450,00

2 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla d'Atenció als Ciutadans (P - 0) 10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítulo 01.08 28.450,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítulo 09 Partidas alzadas de cobro integro

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a

l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

26.160,67 1,000 26.160,67

TOTAL Capítulo 01.09 26.160,67

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 30/05/14 Pág.: 1

NIVEL 3: Subcapítulo Importe

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

Subcapítulo 01.02.10  Desbroce 1.059,50

Subcapítulo 01.02.20  Excavaciones 62.476,57

Subcapítulo 01.02.30  Explanada 14.175,56

Capítulo 01.02  Movimientos de tierras 77.711,63

Subcapítulo 01.03.10  Drenaje 56.958,84

Subcapítulo 01.03.20  Pozos 19.715,34

Capítulo 01.03  Drenaje y bombeo 76.674,18

Subcapítulo 01.04.01  Paso inferior peatonal 148.752,17

Subcapítulo 01.04.02  Paso inferior para vehículos 888.373,21

Capítulo 01.04  Estructuras y muros 1.037.125,38

Subcapítulo 01.05.10  Materiales granulares 56.539,19

Subcapítulo 01.05.20  Materiales bituminosos 44.861,59

Subcapítulo 01.05.30  Riegos 6.895,68

Capítulo 01.05  Firmes y pavimentos 108.296,46

Subcapítulo 01.06.10  Señalización vertical 2.476,24

Subcapítulo 01.06.20  Señalización horizontal 5.511,99

Capítulo 01.06  Señalización 7.988,23

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

1.307.795,88

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

NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  Trabajos previos y demoliciones 41.481,31

Capítulo 01.02  Movimientos de tierras 77.711,63

Capítulo 01.03  Drenaje y bombeo 76.674,18

Capítulo 01.04  Estructuras y muros 1.037.125,38

Capítulo 01.05  Firmes y pavimentos 108.296,46

Capítulo 01.06  Señalización 7.988,23

Capítulo 01.07  Reposiciones y cerramientos 27.702,39

Capítulo 01.08  Partidas alzadas a justificar 28.450,00

Capítulo 01.09  Partidas alzadas de cobro integro 26.160,67

Obra 01 Pressupost 001 1.431.590,25

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

1.431.590,25

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Pressupost 001 1.431.590,25

1.431.590,25

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 1.431.590,25

13 % Gastos generales SOBRE 1.431.590,25.................................................................... 186.106,73

6 % Beneficio Industrial SOBRE 1.431.590,25................................................................... 85.895,42

Subtotal 1.703.592,40

21 % IVA SOBRE 1.703.592,40.......................................................................................... 357.754,40

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 2.061.346,80

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS )

BARCELONA, JUNIO del 2014

AUTOR DEL PROYECTO

Alberto Moreo Mir


