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MEDICIONES
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1.1 PRESSUPOST                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1.2 AFERMATS i PAVIMENTACIÓ                                         
APARTADO 1.1.2.1 MATERIALS GRANULARS                                             

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

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

EN FERMS
AMIDAMENTS ISTRAM
EIX 1 1641,3 1,000 1,000 1,000 1.641,300
EIX 2 32066,9 32.066,900
EIX 3 522,5 522,500
EIX 4 80,2 80,200
EIX 5 281,1 1,000 1,000 1,000 281,100
EIX 6 158 158,000
EIX 7 28,6 28,600
EIX 8 226,9 226,900
EIX 9 9,4 1,000 1,000 1,000 9,400
EIX 10 14,2 14,200
EIX 11 157,5 157,500
EIX 12 23,4 23,400
EIX 13 26,5 1,000 1,000 1,000 26,500
EIX 14 56,2 56,200
EIX 16 26,3 26,300
EIX 17 161,6 161,600
EIX 18 98,7 98,700
EIX 19 42,3 42,300
EIX 20 357 1,000 1,000 1,000 357,000
EIX 21 62,7 62,700
EIX 22 159,9 159,900
EIX 25 276,9 276,900
EIX 26 29,6 1,000 1,000 1,000 29,600
EIX 27 638,1 638,100
EIX 31 16,4 16,400
EIX 34 55,9 55,900
EIX 35 83,9 83,900
EIX 36 88 88,000
EIX 37 67,7 67,700
EIX 38 96,4 96,400
EIX 39 527,3 527,300
EIX 40 471 471,000
EIX 41 258,3 258,300
EIX 45 186 186,000
EIX 46 190,2 190,200
EIX 47 179,6 179,600
EIX 57 20,2 20,200

39.386,70
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APARTADO 1.1.2.2 AFERMATS                                                        
G9HA0020     t   Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

EN FERMS
EN CAPA DE RODADURA bbtm11b
AMIDAMENTS ISTRAM
EIX 1 50,2 1,000 1,000 1,000 50,200
EIX 2 385,21 385,210
EIX 3 5,75 5,750
EIX 4 1,18 1,180
EIX 5 5,71 1,000 1,000 1,000 5,710
EIX 6 4,1 4,100
EIX 7 0,96 0,960
EIX 8 5,61 5,610
EIX 9 0,56 1,000 1,000 1,000 0,560
EIX 10 0,71 0,710
EIX 11 4,42 4,420
EIX 12 1,29 1,290
EIX 13 0,3 1,000 1,000 1,000 0,300
EIX 14 0,49 0,490
EIX 16 0,24 0,240
EIX 17 1,51 1,510
EIX 18 1,53 1,530
EIX 19 0,6 0,600
EIX 20 4,86 1,000 1,000 1,000 4,860
EIX 21 1 1,000
EIX 22 1,5 1,500
EIX 25 1,76 1,760
EIX 26 0,64 1,000 1,000 1,000 0,640
EIX 27 5,84 5,840
EIX 31 0,13 0,130
EIX 34 0,48 0,480
EIX 35 0,88 0,880
EIX 36 0,77 0,770
EIX 37 0,49 0,490
EIX 38 0,72 0,720
EIX 39 2,96 2,960
EIX 40 3,22 3,220
EIX 41 1,87 1,870
EIX 45 1,72 1,720
EIX 46 1,46 1,460
EIX 47 1,38 1,380
EIX 57 0,34 0,340

502,39

G9H3U260     m2  Mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c, 60 kg/m2                      

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

AMIDAMENT ISTRAM
EN NOU AFERMAT
Me-1 i tots els eix os 176276,66 176.276,660

176.276,66

G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

AMIDAMENT ISTRAM
EN NOU AFERMAT
Me-1 i tots els eix os 30808,6 30.808,600

30.808,60
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G9H1U121     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

AMIDAMENT ISTRAM
EN NOU AFERMAT
Me-1 i tots els eix os 61487,9 61.487,900

61.487,90

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

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

EN FERMS
EN CAPA ac22bG i CAPA ac22bD
AMIDAMENTS ISTRAM
EIX 1 225,77 1,000 1,000 1,000 225,770
EIX 2 2803,04 2.803,040
EIX 3 40,47 40,470
EIX 4 6,1 6,100
EIX 5 28,59 1,000 1,000 1,000 28,590
EIX 6 17,56 17,560
EIX 7 3,1 3,100
EIX 8 20,57 20,570
EIX 9 0,81 1,000 1,000 1,000 0,810
EIX 10 1,25 1,250
EIX 11 16,32 16,320
EIX 12 3,04 3,040
EIX 13 2,32 1,000 1,000 1,000 2,320
EIX 14 4,1 4,100
EIX 16 2,21 2,210
EIX 17 13,52 13,520
EIX 18 9,78 9,780
EIX 19 4,21 4,210
EIX 20 26,71 1,000 1,000 1,000 26,710
EIX 21 7,07 7,070
EIX 22 11,04 11,040
EIX 25 19,1 19,100
EIX 26 3,87 1,000 1,000 1,000 3,870
EIX 27 49,46 49,460
EIX 31 1,22 1,220
EIX 34 3,44 3,440
EIX 35 6,28 6,280
EIX 36 6,18 6,180
EIX 37 5,03 5,030
EIX 38 7,04 7,040
EIX 39 32,57 32,570
EIX 40 35,23 35,230
EIX 41 16,83 16,830
EIX 45 12,28 12,280
EIX 46 14,8 14,800
EIX 47 13,83 13,830
EIX 57 1,9 1,900

3.476,64

G9J1U320     m2  Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre 

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou

AMIDAMENT ISTRAM
EN NOU AFERMAT
Me-1 i tots els eix os 327082,3 327.082,300

327.082,30

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

AMIDAMENT ISTRAM
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EN NOU AFERMAT
Me-1 i tots els eix os 147423,7 147.423,700

147.423,70
SUBCAPÍTULO 1.1.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES                                  
APARTADO 1.1.1.1 ENDERROCS                                                       

G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENTS ISTRAM
EIX 1 2866,241 1,000 1,000 1,000 2.866,241
EIX 2 23443,206 23.443,206
EIX 3 1035,13 1.035,130
EIX 4 122,401 122,401
EIX 5 426,11 1,000 1,000 1,000 426,110
EIX 6 24,527 24,527
EIX 7 6,37 6,370
EIX 8 307,914 307,914
EIX 9 10,15 1,000 1,000 1,000 10,150
EIX 10 13,441 13,441
EIX 11 138,107 138,107
EIX 12 10,648 10,648
EIX 13 82,116 1,000 1,000 1,000 82,116
EIX 14 89,846 89,846
EIX 18 155,873 155,873
EIX 19 84,208 84,208
EIX 20 385,174 1,000 1,000 1,000 385,174
EIX 21 151,767 151,767
EIX 22 333,426 333,426
EIX 25
EIX 26 38,639 1,000 1,000 1,000 38,639
EIX 27 424,176 424,176
EIX 36 183,955 183,955
EIX 43
EIX 57 50,281 50,281
altres 486,475 486,475
altres 675,144 675,144
altres 41,633 41,633

Total cantidades alzadas -0,02

31.586,96

G219U105     m   Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

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

AMIDAMENTS ISTRAM
EIX 1 1489 1,000 1,000 1,000 1.489,000
EIX 2
3433-3900 467 2,000 934,000
3982-5585 1603 2,000 3.206,000
5611-6550 939 2,000 1.878,000
7110-7163 53 2,000 106,000
7180-10262 3082 2,000 6.164,000
10665-10715 50 2,000 100,000
10845-11412 567 2,000 1.134,000
EIX 3 364 1,000 1,000 1,000 364,000
EIX 4 8 1,000 1,000 1,000 8,000
EIX 5 1,000 1,000 1,000
EIX 6
EIX 7
EIX 8
EIX 9 1,000 1,000 1,000
EIX 10
EIX 11
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EIX 12
EIX 13 1,000 1,000 1,000
EIX 14
EIX 18
EIX 19
EIX 20 1,000 1,000 1,000
EIX 21
EIX 22
EIX 25
EIX 26 1,000 1,000 1,000
EIX 27
EIX 36
EIX 43
EIX 57

15.383,00

G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado

Fresat per cm de gruix  de pav iment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador o acopi per reaprofitament de l'obra dels materials resultants, cànon d'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

AMIDAMENTS ISTRAM
EIX 1 3305,435 1,000 1,000 1,000 3.305,435
EIX 2 9211,324 9.211,324
EIX 3 257,286 257,286
EIX 4 205,047 205,047
EIX 5 271,802 1,000 1,000 1,000 271,802
EIX 6 244,37 244,370
EIX 7 73,193 73,193
EIX 8 750,59 750,590
EIX 9 145,896 1,000 1,000 1,000 145,896
EIX 10 157,006 157,006
EIX 11 679,923 679,923
EIX 12 253,144 253,144
EIX 13 10,843 1,000 1,000 1,000 10,843
EIX 14 7,44 7,440
EIX 18 90,955 90,955
EIX 19 25,175 25,175
EIX 20 519,018 1,000 1,000 1,000 519,018
EIX 21 25,578 25,578
EIX 22 70 70,000
EIX 25
EIX 26 73,814 1,000 1,000 1,000 73,814
EIX 27 77,756 77,756
EIX 36 44,633 44,633
EIX 43
EIX 57 76,104 76,104

Total cantidades alzadas -0,01

16.576,33

G219JPS1     m   Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent             

Demolició i acopi  de pedres de paret seca ex istent

AMIDAMENTS CAD
REMODELACIÓ Me-1

39,25 1,000 1,000 1,000 39,250
36,3 1,000 1,000 1,000 36,300
77,8 1,000 1,000 1,000 77,800
59,3 1,000 1,000 1,000 59,300
64,2 1,000 1,000 1,000 64,200
77,5 1,000 1,000 1,000 77,500

46 1,000 1,000 1,000 46,000
137 1,000 1,000 1,000 137,000

75,5 1,000 1,000 1,000 75,500
94 1,000 1,000 1,000 94,000
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29 1,000 1,000 1,000 29,000
106,5 1,000 1,000 1,000 106,500
130,6 1,000 1,000 1,000 130,600

74 1,000 1,000 1,000 74,000
44,6 1,000 1,000 1,000 44,600

45 1,000 1,000 1,000 45,000
45 1,000 1,000 1,000 45,000

174,7 1,000 1,000 1,000 174,700
160 1,000 1,000 1,000 160,000
120 1,000 1,000 1,000 120,000
157 1,000 1,000 1,000 157,000

52,5 1,000 1,000 1,000 52,500
109,3 1,000 1,000 1,000 109,300

123 1,000 1,000 1,000 123,000
55,6 1,000 1,000 1,000 55,600
85,3 1,000 1,000 1,000 85,300
137 1,000 1,000 1,000 137,000
180 1,000 1,000 1,000 180,000

27,3 1,000 1,000 1,000 27,300
40 1,000 1,000 1,000 40,000

231 1,000 1,000 1,000 231,000
300 1,000 1,000 1,000 300,000
235 1,000 1,000 1,000 235,000
140 1,000 1,000 1,000 140,000
75 1,000 1,000 1,000 75,000

91,5 1,000 1,000 1,000 91,500
114 1,000 1,000 1,000 114,000
92 1,000 1,000 1,000 92,000

150 1,000 1,000 1,000 150,000
134 1,000 1,000 1,000 134,000
140 1,000 1,000 1,000 140,000
57 1,000 1,000 1,000 57,000
87 1,000 1,000 1,000 87,000
56 1,000 1,000 1,000 56,000
63 1,000 1,000 1,000 63,000

101,5 1,000 1,000 1,000 101,500
86,5 1,000 1,000 1,000 86,500

169,5 1,000 1,000 1,000 169,500
122 1,000 1,000 1,000 122,000

32,6 1,000 1,000 1,000 32,600
80 1,000 1,000 1,000 80,000

40,3 1,000 1,000 1,000 40,300
180 180,000
160 160,000
295 295,000

311,5 311,500
130 130,000
189 189,000
98 98,000
25 25,000

290 290,000
16 16,000

6.895,65
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APARTADO 1.1.1.2 MOVIMENT DE TERRES                                              
G22D3011     m2  Esbrossada terreny a>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.              

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

AMIDAMENTS AUXILIARS
a partir dels amidaments de t. v egetal 18251,6 18.251,600

18.251,60

G2216101     m3  Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.              

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS AUXILIARS
EXCAVACIÓ EN TERRES
VEGETALS

1 370,260 1,000 1,000 370,260

370,26

G221U117     m3  Excavació  70%  amb martell                                     

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 mante-
niment de l'abocador

AMIDAMENTS AUXILIARS
EXCAVACIÓ EN DESMUNTS 1 154.671,000 1,000 1,000 154.671,000

154.671,00

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condi-
cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENTS AUXILIARS
TERRAPLENAT PROVINENT
DESMUNT

1 48.462,420 1,000 1,000 48.462,420

48.462,42

G227U020     m3  Esplan. amb sòl selecc. tipus 3, de l'obra                      

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, cà-
rregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100%  del PM, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENTS AUXILIARS 1 18.252,000 18.252,000

18.252,00

G2411340     m3  Transport terr.,recorregut<10km,cam.transp. 12t                 

Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t

AMIDAMENTS AUXILIARS
TERRES VEGETALS 1 106.754,000 1,000 1,000 106.754,000

106.754,00
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SUBCAPÍTULO 1.1.3 DRENATGE                                                        
APARTADO 1.1.3.1 DRENATGE                                                        

GD57U520     m   Cuneta profunda triangular de 2,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c

Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de te-
rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Total cantidades alzadas 14,00

14,00

GD57U015     m   Cuneta TTR-15, fondària 24 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 15 

Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Total cantidades alzadas 4.180,01

4.180,01

GD56U020     m   Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sens

Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en te-
rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Total cantidades alzadas 2.626,56

2.626,56

GD56U010     m   Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sens

Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en te-
rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Total cantidades alzadas 3.301,17

3.301,17

GD57U010     m   Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 15 

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Total cantidades alzadas 3.623,98

3.623,98
APARTADO 1.1.3.2 PASSOS INFERIORS                                                

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

ODT16 1 6,000 6,000
ODT13 1 10,000 10,000

16,00

GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm           

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

ODT8 1 11,000 11,000

11,00

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

ODT9 1 10,000 10,000
ODT17 1 7,000 7,000
ODT 11 1 9,000 9,000

26,00
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G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

ODT8 0,2025 11,000 2,228
ODT9 0,195 10,000 1,950
ODT16 0,156 6,000 0,936
ODT17 0,156 7,000 1,092
ODT 11 0,3675 9,000 3,308
ODT13 0,312 10,000 3,120

Total cantidades alzadas -0,01

12,63

G2281233     m3  Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibrant,

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material seleccionat, en ton-
gades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 %  PM

ODT8 0,428 11,000 4,708
ODT9 0,366 10,000 3,660
ODT16 0,365 6,000 2,190
ODT17 0,365 7,000 2,555
ODT 11 0,46 9,000 4,140
ODT13 0,3 10,000 3,000

Total cantidades alzadas -0,01

20,25

G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          

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

ODT8 1 11,000 1,350 0,150 2,228
ODT9 1 10,000 1,300 0,150 1,950
ODT16 1 6,000 1,040 0,150 0,936
ODT17 1 7,000 1,040 0,150 1,092
ODT 11 1 9,000 2,450 0,150 3,308
ODT13 1 10,000 2,080 0,150 3,120

Total cantidades alzadas -0,01

12,63

G450U050     m3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

ODT8 0,987 11,000 10,857
ODT9 0,8037 10,000 8,037
ODT16 0,643 6,000 3,858
ODT17 0,8037 7,000 5,626
ODT 11 1,6 9,000 14,400
ODT13 1,286 10,000 12,860
ODT6 2,16 9,000 19,440
ODT19 2,16 7,000 15,120
ODT12 2,16 8,000 17,280
ODT14 1,81 10,000 18,100
ODT15 1,81 9,000 16,290
ODT10 7,48 15,000 112,200

Total cantidades alzadas -0,01

254,07

G4BG2101     kg  Acer b/corrugades B 500 S                                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  per a armadures

ODT6 12,232 9,000 110,088
ODT19 12,232 7,000 1,500 1,000 128,436
ODT12 12,232 8,000 1,500 1,000 146,784
ODT14 10,26 10,000 1,500 1,000 153,900
ODT15 10,26 9,000 1,500 1,000 138,510
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ODT10 7,48 15,000 112,200

789,92

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

ODT6 13 9,000 117,000
ODT19 13 7,000 91,000
ODT12 13 8,000 104,000
ODT14 12,2 10,000 122,000
ODT15 12,2 9,000 109,800
ODT10 9 15,000 135,000

678,80
APARTADO 1.1.3.3 PASSOS SALVACUNETES                                             

GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Total cantidades alzadas 565,37

565,37

G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENTS AUXILIARS
ACCESOS FINQUES
AMIDAMENTS CAD
50 CM 1,01 153,635 155,171
30 CM 0,606 565,371 342,615

497,79

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENTS AUXILIARS
EN PASSOS ACCESSOS
AMIDAMENT CAD
TUBS DE 50 CM 0,26 153,635 39,945
TUBS DE 30 CM 0,214 565,371 120,989

Total cantidades alzadas -0,01

160,93

G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          

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

PER TUBS DE 50 CM 0,553 153,635 84,960
PER TUBS DE 30 CM 0,321 565,371 181,484

266,44

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

AMIDAMENTS AUXILIARS
EN PASSOS ACCESSOS
AMIDAMENT CAD

1 153,635 1,000 1,000 153,635

153,64
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SUBCAPÍTULO 1.1.4 URBANITZACIÓ                                                    
APARTADO 1.1.4.1 PAVIMENTS                                                       

G9650006     m   Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó      

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa exca-
vació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

Total cantidades alzadas 347,00

347,00

G3Z113Q1     m2  Capa neteja+anivell. G=15cm, HM-20/P/40/I, camió                

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màx ima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Total cantidades alzadas 346,09

346,09

G974U020     m   Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix                

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix , adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-
sió i totes les feines adients, totalment col·locada

Total cantidades alzadas 347,00

347,00

G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, ba-
se de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Total cantidades alzadas 346,09

346,09

1.1.4.1          PAVIMENTS                                                       

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

1.1.4.2          MARQUESINES                                                     

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 1.1.6 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i SEGURETAT                           
APARTADO 1.1.6.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       

GBA1U250     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes DISC    

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solu-
ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 58,000 1,000 1,000 58,000

58,00

GBA1U240     m   Pintat faixa 30 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes         

Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solu-
ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 166,000 1,000 1,000 166,000

166,00

GBA1U320     m   Pintat faixa discontinua 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica 

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 793,000 1,000 1,000 793,000

793,00
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GBA1G110     m   Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                   

Pintat sobre pav iment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de v idre,
amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 25.480,000 1,000 1,000 25.480,000

25.480,00

GBA18110     m   Pintat faixa discontínua 10cm 1/1,reflectora,màquina            

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

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 5.372,000 1,000 1,000 5.372,000

5.372,00

GBA1F110     m   Pintat faixa contínua 15cm,reflectora,màquina                   

Pintat sobre pav iment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de v idre,
amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 16.793,000 1,000 1,000 16.793,000

16.793,00

GBA1A110     m   Pintat faixa discontínua 30cm 1/1,reflectora,màquina            

Pintat sobre pav iment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 4.141,000 1,000 1,000 4.141,000

4.141,00

GBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    

Pintat sobre pav iment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb mà-
quina d'accionament manual

A Me-1 i interseccions
cebrejats 5980,173 1,000 1,000 1,000 5.980,173
cediu el pas 20 1,434 1,000 1,000 28,680
stop 10 1,230 1,000 1,000 12,300
seny al fletx a recte 27 1,800 1,000 1,000 48,600
seny al fletx a gir 19 2,330 1,000 1,000 44,270
seny al fletx a recte + gir 20 3,300 1,000 1,000 66,000
seny al fletx a sortida 5 7,770 1,000 1,000 38,850
seny al fletx a fi de carril 19 4,185 1,000 1,000 79,515
seny al fletx a de retorn 20 1,585 1,000 1,000 31,700
bus 2 1,200 1,000 1,000 2,400

6.332,49

GA200        m2  Pintat faixa 40 cm d'amplada, discontinua                       

AMIDAMENT CAD
Me-1 i interseccions 1 70,00 1,00 1,00 70,00

70,00
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APARTADO 1.1.6.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               

Placa circular de 90 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

Total cantidades alzadas 52,00

52,00

GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

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

Total cantidades alzadas 47,00

47,00

GBB1U134     u   Placa acer.galv.90x90 cm, nivell 2     (S-1/S-29) (S-50/S-63)   

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Total cantidades alzadas 11,00

11,00

GBB1U144     u   Placa acer.galv.90x135 cm, nivell 2   (S-1/S-29) (S-50/S-63) (S-

Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Total cantidades alzadas 24,00

24,00

GBB1U175     m2  Placa complementària acer.galv.fins a 0,10 m2, nivell 2         

Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, total-
ment col·locada

Total cantidades alzadas 0,50

0,50

GBB11361     u   Placa làm.reflectora,octogonal,d=90cm,fix.mecànicament          

Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Total cantidades alzadas 7,00

7,00

GBBZU006     u   Suport d'acer galv. de 100x50x3 mm, 2 senyals en carreteres     

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de una o dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Total cantidades alzadas 141,00

141,00
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APARTADO 1.1.6.3 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ                                      
GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panells de senyal. vertical d'alumi

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclo-
sa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancorat-
ge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

6 1,500 1,500 1,200 16,200
21 1,200 1,200 1,000 30,240

46,44

GBBVU101     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 76 mm de senyals 

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

FLETXES ROTONDA 3 1,000 1,000 1,000 3,000
INDICACIONS ORIENTACIÓ 18 1,000 1,000 1,000 18,000

21,00

GBBVU105     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 114 mm de senyals

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

CARTELLS ORIENTACIÓ ROTONDA
2 1,000 1,000 1,000 2,000
2 1,000 1,000 1,000 2,000
2 1,000 1,000 1,000 2,000

6,00

GBBVU206     m   Pal d'alumini de Ø 114 o 140 mm, design. ME, per a suport de sen

Pal d'alumini ex trusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Pres-
cripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

CARTELLS ORIENTACIÓ ROTONDA
2 3,000 1,000 1,000 6,000
2 3,000 1,000 1,000 6,000
2 3,000 1,000 1,000 6,000

18,00

GBBVU201     m   Pal d'alumini de Ø   76 mm, disgn. MB, per a suport de senyals d

Pal d'alumini ex trusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

21 2,500 1,000 1,000 52,500

52,50

GBB5U651     m2  Placa d'alumini > a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalit-
zació (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

PANELLS
310 0,3843 0,384
312 0,3843 0,384
320 0,3843 0,384
318 0,3843 0,384
FLETXES 0,0975 0,098
301 0,116 0,116
302 0,4405 0,441
303 0,194 0,194

Total cantidades alzadas 0,02

2,39

GBB5U753     m2  Placa o panell en lames d'alumini > a 1,00 i fins a 1,50 m2, niv

Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orien-
tació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús espe-
cífic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col·locada
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PANNEL 301 9,475 9,475
PANNEL 302 7,92 7,920
PANNEL 303 9,31 9,310

26,71

GBB5U652     m2  Placa d'alumini > a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalit-
zació (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

PANNELS
304 1,8039 1,804
305 0,6013 0,601
306 0,6013 0,601
307 1,2026 1,203
308 1,2026 1,203
309 1,2026 1,203
311 1,2026 1,203
313 1,2026 1,203
314 1,2026 1,203
315 0,6013 0,601
316 1,2026 1,203
317 1,2026 1,203
319 1,2026 1,203
321 0,6013 0,601

Total cantidades alzadas 0,04

15,04
APARTADO 1.1.6.4 BARRERES DE SEGURETAT                                           

GB1AU105     u   Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, classe M i nivell H2   

Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe
M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

Total cantidades alzadas 4,00

4,00

GB2CU003     m   Barrera seg. doble, prefabr. de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JE

Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent),
amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment
col·locada

Total cantidades alzadas 540,00

540,00

GB2AU130     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· sense tensor amb pals 

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de sec-
ció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Total cantidades alzadas 14,00

14,00

GB2AU105     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/C              

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encasta-
ment en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor pos-
terior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Total cantidades alzadas 74,00

74,00
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GB2A1021     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNC2/C        

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i solda-
dures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Total cantidades alzadas 776,00

776,00

GB1AU100     m   Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  classe M i nivell H2           

Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i ni-
vell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

Total cantidades alzadas 40,00

40,00

GB2A1003     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNA4/C        

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, in-
cloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, total-
ment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Total cantidades alzadas 3.578,80

3.578,80
APARTADO 1.1.6.5 PARTIDA ALÇADA SEGURETAT VIAL                                   
SUBCAPÍTULO 1.1.7 ACABATS i VARIS                                                 

G3J31211     m   Mur límit en pedra seca trabada H=1,4 m, A=1,0 m                

Formació de mur de límit de 1,4 m d'alçada i 1,0 m d'amplada en pedra seca v ista en ambues cares
i trabada interiorment amb formigó HM-20. Totalment acabat

AMIDAMENTS C.A.D.
273,54 273,540

219,055 219,055
99,032 99,032

174 174,000
130 130,000

311,5 311,500
295,678 295,678

96 96,000
157,15 157,150

741 741,000
137 137,000
109 109,000

124,631 124,631
300 300,000

162,315 162,315
128,872 128,872
103,297 103,297
345,444 345,444

101 101,000
82 82,000

784 784,000
348 348,000

125,176 125,176
56,414 56,414
70,267 70,267

205 205,000
250,293 250,293
367,294 367,294

35,607 35,607
451,651 451,651

18,214 18,214
105,5 105,500
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202,5 202,500
43,747 43,747

416,905 416,905
214,207 214,207

66,317 66,317
99,5 99,500

219,432 219,432
42,256 42,256

192,235 192,235
71 71,000

257,254 257,254
113,524 113,524

25,5 25,500
277,586 277,586

112,4 112,400
786,264 786,264

Total cantidades alzadas -0,01

10.048,56
SUBCAPÍTULO 1.1.8 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

G2435340     t   Transport runa planta gestor autoritzat per tractament de residu

Transport de runa a planta de gestor autoritzat per tractament de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 Km, inclòs canon de tractament
de residus per gestor autoritzat.

enderrocs pav iments asfàltics 13000 1,000 1,000 1,000 13.000,000

13.000,00
SUBCAPÍTULO 1.1.5 ESTRUCTURES                                                     

1.1.5.1          PAS SUPERIOR                                                    

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

1.1.5.2          PAS INFERIOR                                                    

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1.1 PRESSUPOST                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1.2 AFERMATS i PAVIMENTACIÓ                                         
APARTADO 1.1.2.1 MATERIALS GRANULARS                                             
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 19,99

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 1.1.2.2 AFERMATS                                                        
G9HA0020     t   Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a

mescles
576,95

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

G9H3U260     m2  Mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c, 60 kg/m2                      2,31
Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense inclou-
re betum, amb una dotació de 60 kg/m2

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs

filler,sens
31,87

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G9H1U121     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs
filler,sen

31,82

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         378,74

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

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

G9J1U320     m2  Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre 

0,37

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 0,66

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.1.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES                                  
APARTADO 1.1.1.1 ENDERROCS                                                       
G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            4,53

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

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
G219U105     m   Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 3,62

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

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a

l'abocado
0,99

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador o acopi per reaprofitament de l'obra dels materials resultants, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G219JPS1     m   Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent             4,05

Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
APARTADO 1.1.1.2 MOVIMENT DE TERRES                                              
G22D3011     m2  Esbrossada terreny a>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.              0,41

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

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
G2216101     m3  Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.              1,44

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
G221U117     m3  Excavació  70%  amb martell                                     6,12

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'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            1,30

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
G227U020     m3  Esplan. amb sòl selecc. tipus 3, de l'obra                      2,64

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbe-
llat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
G2411340     m3  Transport terr.,recorregut<10km,cam.transp. 12t                 3,18

Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.1.3 DRENATGE                                                        
APARTADO 1.1.3.1 DRENATGE                                                        
GD57U520     m   Cuneta profunda triangular de 2,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10

c
28,37

Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
GD57U015     m   Cuneta TTR-15, fondària 24 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC

15 
28,75

Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex-
cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GD56U020     m   Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària,

sens
4,76

Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GD56U010     m   Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària,

sens
4,19

Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
GD57U010     m   Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC

15 
20,72

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex-
cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

VEINTE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO 1.1.3.2 PASSOS INFERIORS                                                
GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm           78,83

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm          148,23
Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm           106,81
Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               14,57

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
G2281233     m3  Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó

vibrant,
11,73

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          114,91
Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

G450U050     m3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vi

92,79

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G4BG2101     kg  Acer b/corrugades B 500 S                                       1,22
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  per a armadures

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  32,73

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 1.1.3.3 PASSOS SALVACUNETES                                             
GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm           38,84

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               14,57
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        4,08

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condi-
cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          114,91

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

CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm           63,00
Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

SESENTA Y TRES  EUROS
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SUBCAPÍTULO 1.1.4 URBANITZACIÓ                                                    
APARTADO 1.1.4.1 PAVIMENTS                                                       
G9650006     m   Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó      22,87

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
G3Z113Q1     m2  Capa neteja+anivell. G=15cm, HM-20/P/40/I, camió                21,00

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

VEINTIUN  EUROS
G974U020     m   Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix                16,99

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a
la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        27,92

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.1.4.2          MARQUESINES                                                     12.000,00

DOCE MIL  EUROS
SUBCAPÍTULO 1.1.6 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i SEGURETAT                           
APARTADO 1.1.6.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
GBA1U250     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes DISC    2,31

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
GBA1U240     m   Pintat faixa 30 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes         1,57

Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GBA1U320     m   Pintat faixa discontinua 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica 0,76

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GBA1G110     m   Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                   0,74

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vi-
dre, amb màquina autopropulsada

CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GBA18110     m   Pintat faixa discontínua 10cm 1/1,reflectora,màquina            0,54

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

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GBA1F110     m   Pintat faixa contínua 15cm,reflectora,màquina                   1,07

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vi-
dre, amb màquina autopropulsada

UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
GBA1A110     m   Pintat faixa discontínua 30cm 1/1,reflectora,màquina            1,27

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
GBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    7,62

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

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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GA200        m2  Pintat faixa 40 cm d'amplada, discontinua                       2,25

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
APARTADO 1.1.6.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               110,99

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            140,43
Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GBB1U134     u   Placa acer.galv.90x90 cm, nivell 2     (S-1/S-29) (S-50/S-63)   147,55
Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29)
i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GBB1U144     u   Placa acer.galv.90x135 cm, nivell 2   (S-1/S-29) (S-50/S-63) (S- 202,28
Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

DOSCIENTOS DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
GBB1U175     m2  Placa complementària acer.galv.fins a 0,10 m2, nivell 2         542,69

Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure su-
port, totalment col·locada

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

GBB11361     u   Placa làm.reflectora,octogonal,d=90cm,fix.mecànicament          174,33
Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

GBBZU006     u   Suport d'acer galv. de 100x50x3 mm, 2 senyals en carreteres     118,15
Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de una o dues sen-
yals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO 1.1.6.3 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ                                      
GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panells de senyal. vertical

d'alumi
193,76

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, in-
closa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GBBVU101     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 76 mm de
senyals 

94,15

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GBBVU105     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 114 mm de

senyals
134,45

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de sen-
yals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GBBVU206     m   Pal d'alumini de Ø 114 o 140 mm, design. ME, per a suport de
sen

60,24

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

SESENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
GBBVU201     m   Pal d'alumini de Ø   76 mm, disgn. MB, per a suport de senyals

d
21,80

Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescrip-
cions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
GBB5U651     m2  Placa d'alumini > a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n 348,47

Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presen-
yalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en po-
blat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GBB5U753     m2  Placa o panell en lames d'alumini > a 1,00 i fins a 1,50 m2, niv 325,44
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixa-
ció al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GBB5U652     m2  Placa d'alumini > a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n 297,17
Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presen-
yalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en po-
blat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO 1.1.6.4 BARRERES DE SEGURETAT                                           
GB1AU105     u   Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, classe M i nivell H2   198,27

Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

GB2CU003     m   Barrera seg. doble, prefabr. de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW
JE

74,45

Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equiva-
lent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, to-
talment col·locada

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GB2AU130     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· sense tensor amb
pals 

641,54

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor poste-
rior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GB2AU105     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/C              691,70
Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encas-
tament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material au-
xiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

GB2A1021     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNC2/C      67,91
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en ca-
lent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

GB1AU100     m   Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  classe M i nivell H2           151,77
Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, to-
talment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GB2A1003     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNA4/C      28,84
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en ca-
lent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i sol-
dadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO 1.1.6.5 PARTIDA ALÇADA SEGURETAT VIAL                                   
SUBCAPÍTULO 1.1.7 ACABATS i VARIS                                                 
G3J31211     m   Mur límit en pedra seca trabada H=1,4 m, A=1,0 m                54,00

Formació de mur de límit de 1,4 m d'alçada i 1,0 m d'amplada en pedra seca vista en ambues
cares i trabada interiorment amb formigó HM-20. Totalment acabat

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS
SUBCAPÍTULO 1.1.8 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
G2435340     t   Transport runa planta gestor autoritzat per tractament de residu 43,12

Transport de runa a planta de gestor autoritzat per tractament de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 Km, inclòs canon de
tractament de residus per gestor autoritzat.

CUARENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.1.5 ESTRUCTURES                                                     
1.1.5.1          PAS SUPERIOR                                                    236.923,75

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.5.2          PAS INFERIOR                                                    64.555,28

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1.1 PRESSUPOST                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1.2 AFERMATS i PAVIMENTACIÓ                                         
APARTADO 1.1.2.1 MATERIALS GRANULARS                                             
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Mano de obra ................................................. 0,22
Maquinaria ..................................................... 1,02
Resto de obra y materiales............................... 18,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,99

APARTADO 1.1.2.2 AFERMATS                                                        
G9HA0020     t   Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a

mescles
Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

Resto de obra y materiales............................... 576,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 576,95
G9H3U260     m2  Mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c, 60 kg/m2                      

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense inclou-
re betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Mano de obra ................................................. 0,08
Maquinaria ..................................................... 0,43
Resto de obra y materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,31
G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs

filler,sens
Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra ................................................. 1,17
Maquinaria ..................................................... 6,03
Resto de obra y materiales............................... 24,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,87
G9H1U121     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs

filler,sen
Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra ................................................. 1,17
Maquinaria ..................................................... 6,03
Resto de obra y materiales............................... 24,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,82
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Resto de obra y materiales............................... 378,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 378,74
G9J1U320     m2  Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d,

sobre 
Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou

Mano de obra ................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 0,10
Resto de obra y materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,37
G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Mano de obra ................................................. 0,07
Maquinaria ..................................................... 0,10
Resto de obra y materiales............................... 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66
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SUBCAPÍTULO 1.1.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES                                  
APARTADO 1.1.1.1 ENDERROCS                                                       
G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

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

Mano de obra ................................................. 1,13
Maquinaria ..................................................... 3,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,53
G219U105     m   Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

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

Mano de obra ................................................. 2,22
Maquinaria ..................................................... 1,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,62
G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a

l'abocado
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador o acopi per reaprofitament de l'obra dels materials resultants, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

Mano de obra ................................................. 0,09
Maquinaria ..................................................... 0,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,99
G219JPS1     m   Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent             

Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,05

APARTADO 1.1.1.2 MOVIMENT DE TERRES                                              
G22D3011     m2  Esbrossada terreny a>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.              

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Maquinaria ..................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,41
G2216101     m3  Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.              

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Mano de obra ................................................. 0,18
Maquinaria ..................................................... 1,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,44
G221U117     m3  Excavació  70%  amb martell                                     

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'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

Mano de obra ................................................. 0,35
Maquinaria ..................................................... 5,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,12
G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons con-
dicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Mano de obra ................................................. 0,14
Maquinaria ..................................................... 1,11
Resto de obra y materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,30
G227U020     m3  Esplan. amb sòl selecc. tipus 3, de l'obra                      

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbe-
llat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Mano de obra ................................................. 0,16
Maquinaria ..................................................... 1,27
Resto de obra y materiales............................... 1,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,64
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G2411340     m3  Transport terr.,recorregut<10km,cam.transp. 12t                 
Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t

Maquinaria ..................................................... 3,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,18

SUBCAPÍTULO 1.1.3 DRENATGE                                                        
APARTADO 1.1.3.1 DRENATGE                                                        
GD57U520     m   Cuneta profunda triangular de 2,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10

c
Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Mano de obra ................................................. 6,42
Maquinaria ..................................................... 4,89
Resto de obra y materiales............................... 17,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,37
GD57U015     m   Cuneta TTR-15, fondària 24 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC

15 
Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex-
cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Mano de obra ................................................. 4,85
Maquinaria ..................................................... 3,69
Resto de obra y materiales............................... 20,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,75
GD56U020     m   Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària,

sens
Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Mano de obra ................................................. 1,06
Maquinaria ..................................................... 3,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,76
GD56U010     m   Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària,

sens
Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Mano de obra ................................................. 0,93
Maquinaria ..................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19
GD57U010     m   Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC

15 
Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex-
cavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Mano de obra ................................................. 3,63
Maquinaria ..................................................... 2,77
Resto de obra y materiales............................... 14,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,72
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APARTADO 1.1.3.2 PASSOS INFERIORS                                                
GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm           

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra ................................................. 8,23
Maquinaria ..................................................... 4,36
Resto de obra y materiales............................... 66,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 78,83
GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm          

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra ................................................. 13,02
Maquinaria ..................................................... 6,74
Resto de obra y materiales............................... 128,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,23
GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm           

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra ................................................. 10,20
Maquinaria ..................................................... 5,33
Resto de obra y materiales............................... 91,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 106,81
G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra ................................................. 1,53
Maquinaria ..................................................... 13,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,57
G2281233     m3  Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó

vibrant,
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Mano de obra ................................................. 3,43
Maquinaria ..................................................... 8,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,73
G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          

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

Mano de obra ................................................. 8,09
Resto de obra y materiales............................... 106,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,91
G450U050     m3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,

vi
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Mano de obra ................................................. 5,72
Maquinaria ..................................................... 3,45
Resto de obra y materiales............................... 83,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,79
G4BG2101     kg  Acer b/corrugades B 500 S                                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  per a armadures
Mano de obra ................................................. 0,37
Maquinaria ..................................................... 0,02
Resto de obra y materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,22
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G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Mano de obra ................................................. 25,00
Maquinaria ..................................................... 1,97
Resto de obra y materiales............................... 5,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,73

APARTADO 1.1.3.3 PASSOS SALVACUNETES                                             
GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm           

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra ................................................. 5,55
Maquinaria ..................................................... 3,04
Resto de obra y materiales............................... 30,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,84
G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra ................................................. 1,53
Maquinaria ..................................................... 13,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,57
G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condi-
cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Mano de obra ................................................. 1,37
Maquinaria ..................................................... 2,19
Resto de obra y materiales............................... 0,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,08
G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          

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

Mano de obra ................................................. 8,09
Resto de obra y materiales............................... 106,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,91
GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm           

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra ................................................. 7,22
Maquinaria ..................................................... 3,84
Resto de obra y materiales............................... 51,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,00
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SUBCAPÍTULO 1.1.4 URBANITZACIÓ                                                    
APARTADO 1.1.4.1 PAVIMENTS                                                       
G9650006     m   Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó      

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 9,24
Maquinaria ..................................................... 1,34
Resto de obra y materiales............................... 12,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,87
G3Z113Q1     m2  Capa neteja+anivell. G=15cm, HM-20/P/40/I, camió                

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Mano de obra ................................................. 5,29
Resto de obra y materiales............................... 15,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,00
G974U020     m   Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix                

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a
la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 4,03
Maquinaria ..................................................... 0,86
Resto de obra y materiales............................... 12,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,99
G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

Mano de obra ................................................. 10,43
Maquinaria ..................................................... 2,09
Resto de obra y materiales............................... 15,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,92
1.1.4.2          MARQUESINES                                                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.000,00

SUBCAPÍTULO 1.1.6 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i SEGURETAT                           
APARTADO 1.1.6.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       
GBA1U250     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes DISC    

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Mano de obra ................................................. 0,60
Maquinaria ..................................................... 0,22
Resto de obra y materiales............................... 1,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,31
GBA1U240     m   Pintat faixa 30 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes         

Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Mano de obra ................................................. 0,34
Maquinaria ..................................................... 0,12
Resto de obra y materiales............................... 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,57
GBA1U320     m   Pintat faixa discontinua 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Mano de obra ................................................. 0,16
Maquinaria ..................................................... 0,11
Resto de obra y materiales............................... 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76
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GBA1G110     m   Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                   
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vi-
dre, amb màquina autopropulsada

Mano de obra ................................................. 0,19
Maquinaria ..................................................... 0,11
Resto de obra y materiales............................... 0,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,74
GBA18110     m   Pintat faixa discontínua 10cm 1/1,reflectora,màquina            

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

Mano de obra ................................................. 0,19
Maquinaria ..................................................... 0,11
Resto de obra y materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,54
GBA1F110     m   Pintat faixa contínua 15cm,reflectora,màquina                   

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vi-
dre, amb màquina autopropulsada

Mano de obra ................................................. 0,25
Maquinaria ..................................................... 0,14
Resto de obra y materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,07
GBA1A110     m   Pintat faixa discontínua 30cm 1/1,reflectora,màquina            

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

Mano de obra ................................................. 0,37
Maquinaria ..................................................... 0,22
Resto de obra y materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,27
GBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    

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

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 0,96
Resto de obra y materiales............................... 4,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,62
GA200        m2  Pintat faixa 40 cm d'amplada, discontinua                       

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,25
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APARTADO 1.1.6.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          
GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 11,07
Maquinaria ..................................................... 2,78
Resto de obra y materiales............................... 97,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 110,99
GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 13,84
Maquinaria ..................................................... 3,48
Resto de obra y materiales............................... 123,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,43
GBB1U134     u   Placa acer.galv.90x90 cm, nivell 2     (S-1/S-29) (S-50/S-63)   

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29)
i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 11,86
Maquinaria ..................................................... 2,98
Resto de obra y materiales............................... 132,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 147,55
GBB1U144     u   Placa acer.galv.90x135 cm, nivell 2   (S-1/S-29) (S-50/S-63) (S-

Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 16,61
Maquinaria ..................................................... 4,17
Resto de obra y materiales............................... 181,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 202,28
GBB1U175     m2  Placa complementària acer.galv.fins a 0,10 m2, nivell 2         

Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure su-
port, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 118,63
Maquinaria ..................................................... 29,79
Resto de obra y materiales............................... 394,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 542,69
GBB11361     u   Placa làm.reflectora,octogonal,d=90cm,fix.mecànicament          

Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

Mano de obra ................................................. 14,71
Resto de obra y materiales............................... 159,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,33
GBBZU006     u   Suport d'acer galv. de 100x50x3 mm, 2 senyals en carreteres     

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de una o dues sen-
yals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Mano de obra ................................................. 16,41
Maquinaria ..................................................... 8,05
Resto de obra y materiales............................... 93,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 118,15
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APARTADO 1.1.6.3 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ                                      
GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panells de senyal. vertical

d'alumi
Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, in-
closa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

Mano de obra ................................................. 53,11
Maquinaria ..................................................... 53,24
Resto de obra y materiales............................... 87,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 193,76
GBBVU101     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 76 mm de

senyals 
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Mano de obra ................................................. 8,31
Maquinaria ..................................................... 2,09
Resto de obra y materiales............................... 83,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,15
GBBVU105     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 114 mm de

senyals
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de sen-
yals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament

Mano de obra ................................................. 11,86
Maquinaria ..................................................... 2,98
Resto de obra y materiales............................... 119,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,45
GBBVU206     m   Pal d'alumini de Ø 114 o 140 mm, design. ME, per a suport de

sen
Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Mano de obra ................................................. 3,46
Maquinaria ..................................................... 0,87
Resto de obra y materiales............................... 55,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,24
GBBVU201     m   Pal d'alumini de Ø   76 mm, disgn. MB, per a suport de senyals

d
Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescrip-
cions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Mano de obra ................................................. 1,60
Maquinaria ..................................................... 0,40
Resto de obra y materiales............................... 19,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,80
GBB5U651     m2  Placa d'alumini > a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presen-
yalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en po-
blat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 27,68
Maquinaria ..................................................... 6,95
Resto de obra y materiales............................... 313,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 348,47



CUADRO DE PRECIOS 2
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

GBB5U753     m2  Placa o panell en lames d'alumini > a 1,00 i fins a 1,50 m2, niv
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixa-
ció al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 15,10
Maquinaria ..................................................... 3,79
Resto de obra y materiales............................... 306,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 325,44
GBB5U652     m2  Placa d'alumini > a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presen-
yalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en po-
blat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra ................................................. 16,61
Maquinaria ..................................................... 4,17
Resto de obra y materiales............................... 276,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 297,17

APARTADO 1.1.6.4 BARRERES DE SEGURETAT                                           
GB1AU105     u   Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, classe M i nivell H2   

Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

Mano de obra ................................................. 42,88
Maquinaria ..................................................... 20,60
Resto de obra y materiales............................... 134,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 198,27
GB2CU003     m   Barrera seg. doble, prefabr. de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW

JE
Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equiva-
lent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, to-
talment col·locada

Mano de obra ................................................. 6,83
Maquinaria ..................................................... 3,88
Resto de obra y materiales............................... 63,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,45
GB2AU130     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· sense tensor amb

pals 
Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor poste-
rior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Mano de obra ................................................. 105,33
Maquinaria ..................................................... 134,31
Resto de obra y materiales............................... 401,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 641,54
GB2AU105     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/C              

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encas-
tament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material au-
xiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Mano de obra ................................................. 105,33
Maquinaria ..................................................... 134,31
Resto de obra y materiales............................... 452,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 691,70
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GB2A1021     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNC2/C      
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en ca-
lent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Mano de obra ................................................. 9,58
Maquinaria ..................................................... 6,15
Resto de obra y materiales............................... 52,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 67,91
GB1AU100     m   Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  classe M i nivell H2           

Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, to-
talment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

Mano de obra ................................................. 25,73
Maquinaria ..................................................... 12,36
Resto de obra y materiales............................... 113,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 151,77
GB2A1003     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNA4/C      

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en ca-
lent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i sol-
dadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Mano de obra ................................................. 4,21
Maquinaria ..................................................... 2,71
Resto de obra y materiales............................... 21,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,84

APARTADO 1.1.6.5 PARTIDA ALÇADA SEGURETAT VIAL                                   
SUBCAPÍTULO 1.1.7 ACABATS i VARIS                                                 
G3J31211     m   Mur límit en pedra seca trabada H=1,4 m, A=1,0 m                

Formació de mur de límit de 1,4 m d'alçada i 1,0 m d'amplada en pedra seca vista en ambues
cares i trabada interiorment amb formigó HM-20. Totalment acabat

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,00

SUBCAPÍTULO 1.1.8 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
G2435340     t   Transport runa planta gestor autoritzat per tractament de residu

Transport de runa a planta de gestor autoritzat per tractament de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 Km, inclòs canon de
tractament de residus per gestor autoritzat.

Maquinaria ..................................................... 32,70
Resto de obra y materiales............................... 10,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,12
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SUBCAPÍTULO 1.1.5 ESTRUCTURES                                                     
1.1.5.1          PAS SUPERIOR                                                    

Mano de obra ................................................. 5.285,05
Maquinaria ..................................................... 3.414,39
Resto de obra y materiales............................... 228.224,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 236.923,75
1.1.5.2          PAS INFERIOR                                                    

Mano de obra ................................................. 6.769,60
Maquinaria ..................................................... 2.231,84
Resto de obra y materiales............................... 55.553,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 64.555,28
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RESUMEN DE PRESUPUESTO EN PORCENTAJE
Remodelació Me‐1 Maó‐Ciutadella. 2+1 Tram Maó‐Alaior
CAPITULO RESUMEN EUROS
1.1 PRESSUPOST ..................................................................................................... 9.852.675,26
1.1.2 ‐AFERMATS i PAVIMENTACIÓ........................................................................ 5.957.870,90 60,47%
1.1.1 ‐ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES.......................................................... 1.648.380,34 16,73%
1.1.3 ‐DRENATGE ................................................................................................... 346.457,68 3,52%
1 1 4 URBANITZACIÓ 42 762 14 0 43%1.1.4 ‐URBANITZACIÓ ............................................................................................. 42.762,14 0,43%
1.1.6 ‐SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i SEGURETAT ............................................... 452.542,93 4,59%
1.1.7 ‐ACABATS i VARIS .......................................................................................... 542.622,24 5,51%
1.1.8 ‐GESTIÓ DE RESIDUS...................................................................................... 560.560,00 5,69%
1.1.5 ‐ESTRUCTURES............................................................................................... 301.479,03 3,06%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.852.675,26
19,00 % GG + BI..................................................................  1.872.008,30
SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 43.647,74SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................  43.647,74
SUMA  43.647,74
18,00 % I.V.A. ......................................................................  2.118.299,63
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  13.886.630,93
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  13.886.630,93

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de 
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

, a 13 de mayo de 2012.

El promotor  La dirección facultativa
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CAPITULO RESUMEN EUROS
1.1 PRESSUPOST ........................................................................................................................................ 9.852.675,26

-1.1.2 -AFERMATS i PAVIMENTACIÓ.................................................................................. 5.957.870,90

-1.1.1 -ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES................................................................... 1.648.380,34

-1.1.3 -DRENATGE ........................................................................................................... 346.457,68

-1.1.4 -URBANITZACIÓ ..................................................................................................... 42.762,14

-1.1.6 -SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i SEGURETAT ......................................................... 452.542,93

-1.1.7 -ACABATS i VARIS .................................................................................................. 542.622,24

-1.1.8 -GESTIÓ DE RESIDUS.............................................................................................. 560.560,00

-1.1.5 -ESTRUCTURES..................................................................................................... 301.479,03

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.852.675,26

19,00 %  GG + BI.................................................................. 1.872.008,30
SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 43.647,74

SUMA 43.647,74

18,00 % I.V.A. ...................................................................... 2.118.299,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 13.886.630,93

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 13.886.630,93

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

, a 13 de mayo de 2012.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1.1 PRESSUPOST                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1.2 AFERMATS i PAVIMENTACIÓ                                         
APARTADO 1.1.2.1 MATERIALS GRANULARS                                             

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

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

39.386,70 19,99 787.340,13

TOTAL APARTADO 1.1.2.1 MATERIALS GRANULARS .................. 787.340,13
APARTADO 1.1.2.2 AFERMATS                                                        

G9HA0020     t   Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

502,39 576,95 289.853,91

G9H3U260     m2  Mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c, 60 kg/m2                      

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

176.276,66 2,31 407.199,08

G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

30.808,60 31,87 981.870,08

G9H1U121     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

61.487,90 31,82 1.956.544,98

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

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

3.476,64 378,74 1.316.742,63

G9J1U320     m2  Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre 

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou

327.082,30 0,37 121.020,45

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

147.423,70 0,66 97.299,64

TOTAL APARTADO 1.1.2.2 AFERMATS............................................ 5.170.530,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.2 AFERMATS i PAVIMENTACIÓ ......... 5.957.870,90
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PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.1.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES                                  
APARTADO 1.1.1.1 ENDERROCS                                                       

G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

31.586,96 4,53 143.088,93

G219U105     m   Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

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

15.383,00 3,62 55.686,46

G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador o acopi per reaprofitament de l'obra dels materials resultants, cànon d'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

16.576,33 0,99 16.410,57

G219JPS1     m   Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent             

Demolició i acopi  de pedres de paret seca existent

6.895,65 4,05 27.927,38

TOTAL APARTADO 1.1.1.1 ENDERROCS........................................ 243.113,34
APARTADO 1.1.1.2 MOVIMENT DE TERRES                                              

G22D3011     m2  Esbrossada terreny a>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.              

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

18.251,60 0,41 7.483,16

G2216101     m3  Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.              

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

370,26 1,44 533,17

G221U117     m3  Excavació  70%  amb martell                                     

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 mante-
niment de l'abocador

154.671,00 6,12 946.586,52

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condi-
cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

48.462,42 1,30 63.001,15

G227U020     m3  Esplan. amb sòl selecc. tipus 3, de l'obra                      

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, cà-
rregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

18.252,00 2,64 48.185,28

G2411340     m3  Transport terr.,recorregut<10km,cam.transp. 12t                 

Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
per a transport de 12 t

106.754,00 3,18 339.477,72

TOTAL APARTADO 1.1.1.2 MOVIMENT DE TERRES ...................... 1.405.267,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.1 ENDERROCS i MOVIMENT DE........ 1.648.380,34
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PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.1.3 DRENATGE                                                        
APARTADO 1.1.3.1 DRENATGE                                                        

GD57U520     m   Cuneta profunda triangular de 2,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c

Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de te-
rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

14,00 28,37 397,18

GD57U015     m   Cuneta TTR-15, fondària 24 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 15 

Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

4.180,01 28,75 120.175,29

GD56U020     m   Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sens

Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en te-
rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

2.626,56 4,76 12.502,43

GD56U010     m   Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sens

Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en te-
rreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3.301,17 4,19 13.831,90

GD57U010     m   Cuneta TTR-10, fondària 15 cm, revest. mín. 15 cm formigó RC 15 

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3.623,98 20,72 75.088,87

TOTAL APARTADO 1.1.3.1 DRENATGE............................................ 221.995,67
APARTADO 1.1.3.2 PASSOS INFERIORS                                                

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

16,00 78,83 1.261,28

GD75U060     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 100cm           

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

11,00 148,23 1.630,53

GD75U050     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 80cm            

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

26,00 106,81 2.777,06

G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

12,63 14,57 184,02

G2281233     m3  Rebliment+picon.rasa,a0.6-1.5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibrant,

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material seleccionat, en ton-
gades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

20,25 11,73 237,53
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PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          

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

12,63 114,91 1.451,31

G450U050     m3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

254,07 92,79 23.575,16

G4BG2101     kg  Acer b/corrugades B 500 S                                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  per a armadures

789,92 1,22 963,70

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

678,80 32,73 22.217,12

TOTAL APARTADO 1.1.3.2 PASSOS INFERIORS .......................... 54.297,71
APARTADO 1.1.3.3 PASSOS SALVACUNETES                                             

GD75U010     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 30cm            

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

565,37 38,84 21.958,97

G222U107     m3  Exc. rases, pous  70% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

497,79 14,57 7.252,80

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

160,93 4,08 656,59

G31511H3     m3  Formigó rasa/pou, HM-20/B/20/I,cubilot                          

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

266,44 114,91 30.616,62

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

153,64 63,00 9.679,32

TOTAL APARTADO 1.1.3.3 PASSOS SALVACUNETES.................. 70.164,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.3 DRENATGE........................................ 346.457,68
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PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.1.4 URBANITZACIÓ                                                    
APARTADO 1.1.4.1 PAVIMENTS                                                       

G9650006     m   Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, prefabricades de formigó      

Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa exca-
vació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

347,00 22,87 7.935,89

G3Z113Q1     m2  Capa neteja+anivell. G=15cm, HM-20/P/40/I, camió                

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

346,09 21,00 7.267,89

G974U020     m   Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix                

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-
sió i totes les feines adients, totalment col·locada

347,00 16,99 5.895,53

G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, ba-
se de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

346,09 27,92 9.662,83

TOTAL APARTADO 1.1.4.1 PAVIMENTS .......................................... 30.762,14
1.1.4.1          PAVIMENTS                                                       

1,00 30.762,14 30.762,14

1.1.4.2          MARQUESINES                                                     

1,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.4 URBANITZACIÓ................................ 42.762,14
SUBCAPÍTULO 1.1.6 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i SEGURETAT                           
APARTADO 1.1.6.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL                                       

GBA1U250     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes DISC    

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solu-
ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

58,00 2,31 133,98

GBA1U240     m   Pintat faixa 30 cm d'amplada, pintura acrílica, 2 capes         

Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solu-
ció aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

166,00 1,57 260,62

GBA1U320     m   Pintat faixa discontinua 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica 

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

793,00 0,76 602,68

GBA1G110     m   Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina                   

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

25.480,00 0,74 18.855,20

GBA18110     m   Pintat faixa discontínua 10cm 1/1,reflectora,màquina            

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

5.372,00 0,54 2.900,88
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PRESUPUESTO
Remodelació Me-1 Maó-Ciutadella. 2+1 Tram Maó-Alaior            
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

GBA1F110     m   Pintat faixa contínua 15cm,reflectora,màquina                   

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

16.793,00 1,07 17.968,51

GBA1A110     m   Pintat faixa discontínua 30cm 1/1,reflectora,màquina            

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

4.141,00 1,27 5.259,07

GBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb mà-
quina d'accionament manual

6.332,49 7,62 48.253,57

GA200        m2  Pintat faixa 40 cm d'amplada, discontinua                       

70,00 2,25 157,50

TOTAL APARTADO 1.1.6.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ....... 94.392,01
APARTADO 1.1.6.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL                                          

GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               

Placa circular de 90 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

52,00 110,99 5.771,48

GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

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

47,00 140,43 6.600,21

GBB1U134     u   Placa acer.galv.90x90 cm, nivell 2     (S-1/S-29) (S-50/S-63)   

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

11,00 147,55 1.623,05

GBB1U144     u   Placa acer.galv.90x135 cm, nivell 2   (S-1/S-29) (S-50/S-63) (S-

Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

24,00 202,28 4.854,72

GBB1U175     m2  Placa complementària acer.galv.fins a 0,10 m2, nivell 2         

Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, total-
ment col·locada

0,50 542,69 271,35

GBB11361     u   Placa làm.reflectora,octogonal,d=90cm,fix.mecànicament          

Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

7,00 174,33 1.220,31

GBBZU006     u   Suport d'acer galv. de 100x50x3 mm, 2 senyals en carreteres     

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de una o dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

141,00 118,15 16.659,15

TOTAL APARTADO 1.1.6.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL ............... 37.000,27
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APARTADO 1.1.6.3 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ                                      
GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panells de senyal. vertical d'alumi

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclo-
sa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancorat-
ge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

46,44 193,76 8.998,21

GBBVU101     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 76 mm de senyals 

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

21,00 94,15 1.977,15

GBBVU105     u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 114 mm de senyals

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

6,00 134,45 806,70

GBBVU206     m   Pal d'alumini de Ø 114 o 140 mm, design. ME, per a suport de sen

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Pres-
cripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

18,00 60,24 1.084,32

GBBVU201     m   Pal d'alumini de Ø   76 mm, disgn. MB, per a suport de senyals d

Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

52,50 21,80 1.144,50

GBB5U651     m2  Placa d'alumini > a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalit-
zació (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

2,39 348,47 832,84

GBB5U753     m2  Placa o panell en lames d'alumini > a 1,00 i fins a 1,50 m2, niv

Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orien-
tació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús espe-
cífic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col·locada

26,71 325,44 8.692,50

GBB5U652     m2  Placa d'alumini > a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalit-
zació (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

15,04 297,17 4.469,44

TOTAL APARTADO 1.1.6.3 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ....... 28.005,66
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APARTADO 1.1.6.4 BARRERES DE SEGURETAT                                           
GB1AU105     u   Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, classe M i nivell H2   

Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe
M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

4,00 198,27 793,08

GB2CU003     m   Barrera seg. doble, prefabr. de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JE

Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent),
amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment
col·locada

540,00 74,45 40.203,00

GB2AU130     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· sense tensor amb pals 

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de sec-
ció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

14,00 641,54 8.981,56

GB2AU105     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/C              

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encasta-
ment en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor pos-
terior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

74,00 691,70 51.185,80

GB2A1021     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNC2/C        

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i solda-
dures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

776,00 67,91 52.698,16

GB1AU100     m   Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  classe M i nivell H2           

Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b,  homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i ni-
vell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

40,00 151,77 6.070,80

GB2A1003     m   Barr. seg. metàl· simple, amb separadors, tipus BMSNA4/C        

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, in-
cloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, total-
ment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

3.578,80 28,84 103.212,59

TOTAL APARTADO 1.1.6.4 BARRERES DE SEGURETAT .............. 263.144,99
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APARTADO 1.1.6.5 PARTIDA ALÇADA SEGURETAT VIAL                                   

TOTAL APARTADO 1.1.6.5 PARTIDA ALÇADA SEGURETAT VIAL 30.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.6 SENYALITZACIÓ, BALISAMENT i .. 452.542,93
SUBCAPÍTULO 1.1.7 ACABATS i VARIS                                                 

G3J31211     m   Mur límit en pedra seca trabada H=1,4 m, A=1,0 m                

Formació de mur de límit de 1,4 m d'alçada i 1,0 m d'amplada en pedra seca vista en ambues cares
i trabada interiorment amb formigó HM-20. Totalment acabat

10.048,56 54,00 542.622,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.7 ACABATS i VARIS ............................ 542.622,24
SUBCAPÍTULO 1.1.8 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

G2435340     t   Transport runa planta gestor autoritzat per tractament de residu

Transport de runa a planta de gestor autoritzat per tractament de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 Km, inclòs canon de tractament
de residus per gestor autoritzat.

13.000,00 43,12 560.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.8 GESTIÓ DE RESIDUS...................... 560.560,00
SUBCAPÍTULO 1.1.5 ESTRUCTURES                                                     

1.1.5.1          PAS SUPERIOR                                                    

1,00 236.923,75 236.923,75

1.1.5.2          PAS INFERIOR                                                    

1,00 64.555,28 64.555,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.5 ESTRUCTURES ................................ 301.479,03

TOTAL CAPÍTULO 1.1 PRESSUPOST................................................................................................................... 9.852.675,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 9.852.675,26
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