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Mediciones auxiliares 

  



 Hormigón 

 

Hormigón           

Densidad 25 kg/m3 
   Unidades longitud (m) ancho  (m) área (m2) profundidad/distancia  (m) volumen (m3) 

Tablero - - 5,38 30,00 161,25 

Pilas 1,2 3,5 4,20 5,88 49,39 

Cimentación I - - 7,53 4,00 30,12 

Cimentación II - - 6,60 4,00 26,40 

Estribos - - 5,59 12,00 134,23 

 

Volumen total 

Volumen total 

25 N/mm2 161,250 m3 

30 N/mm2 240,144 m3 

15 N/mm2 0,804 m3 

 

 Acero 

 

Acero             

Densidad 7850 kg/m3 
    Barras 10 12 16 20 25 32 

Área (m2) 0,000078539816 0,000113097336 0,000201061930 0,000314159265 0,000490873852 0,000804247719 
 

  



Unidades Tipología Tipología II Diámetro nº barres Longitud (m) Área total(m2) Volumen (m3) Peso (kg) 

Tablero 

Flexión 1 (M+) 

Tracción 25 52 13,60 0,000490873852 0,3471459882 2725,096 

Compresión 12 22 13,60 0,000113097336 0,0338387228 265,634 

Piel 10 12 13,60 0,000078539816 0,0128176980 100,619 

Flexión 2 (M-) 

Tracción 20 70 16,40 0,000314159265 0,3606548366 2831,140 

Compresión 12 22 16,40 0,000113097336 0,0408055187 320,323 

Piel 10 12 16,40 0,000078539816 0,0154566359 121,335 

Cortante (M+) Cerco 12 6 51,80 0,000113097336 0,0351506519 275,933 

Cortante (M-) Cerco 12 6 101,80 0,000113097336 0,0690798525 542,277 

Rasante Cerco 10 300 5,20 0,000078539816 0,1225221135 961,799 

Flexión lateral Barras parte sup. 16 200 4,80 0,000201061930 0,1930194526 1515,203 

Torsión 2 Cerco 12 12 12,40 0,000804247719 0,1196720606 939,426 

Torsión 3 Perímetro 32 30 21,30 0,000804247719 0,5139142926 4034,227 

Pilas 

Rótulas Freyssenet - 16 40 3,50 0,000201061930 0,0281486702 441,934 

Flexo compresión - 25 70 5,88 0,000490873852 0,2020436775 3172,086 

Cortante - 16 80 9,40 0,000201061930 0,1511985712 2373,818 

Piel - 10 16 5,88 0,000078539816 0,0073890259 58,004 

Cimentaciones 
(ambas incluidas) 

Transversal Cerco 12 30 25,48 0,00011309734 0,0864516033 1357,290 

Longitudinal - 16 128 4,00 0,00020106193 0,1029437081 1616,216 

Estribos 

Muro 
Longitudinal 16 30 24,00 0,00020106193 0,2895291790 2272,804 

Armadura 12 60 9,00 0,00011309734 0,0020357520 31,961 

Zapata 

Piel 10 6 15,00 0,00007853982 0,0141371669 221,954 

Armadura Lado corto 12 12 12,40 0,00011309734 0,0336577671 528,427 

Armadura Lado largo 12 24 3,40 0,00011309734 0,0184574852 289,783 

Losa transición 
Longitudinales 10 40 5,00 0,00007853982 0,0157079633 123,308 

Cercos 16 25 12,00 0,00020106193 0,0603185789 473,501 

Aletas Barras long. 12 120 3,85 0,00011309734 0,0522509690 410,170 

Esperas Conexión muro-zapata 25 80 0,80 0,00049087385 0,0628318531 986,460 



Peso total 

Peso total 
barras < 16 10640,945 kg 

barras > 16 18349,780 kg 

Peso total 

Tablero 
barras < 16 3527,345 kg 

barras > 16 11105,666 kg 

Pilas 
barras < 16 2431,821 kg 

barras > 16 3614,020 kg 

Cimentaciones 
barras < 16 1616,216 kg 

barras > 16 1357,290 kg 

Estribos 
barras < 16 3065,563 kg 

barras > 16 2272,804 kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones generales 
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MEDICIONES Fecha: 13/06/15 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 01  ADAPTACION DEL TERRENO

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Riera 120,000 30,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

2 Parking 83,000 15,000 1.245,000 C#*D#*E#*F#

3 Calle 110,750 11,000 1.218,250 C#*D#*E#*F#

4 25,000 8,000 200,000 C#*D#*E#*F#

5 9,000 28,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.515,250

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

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

1 Estribo sur 2,000 3,000 12,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 Estribo norte 2,000 3,000 12,000 72,000 C#*D#*E#*F#

3 Cimentacion pila sur 7,530 4,000 30,120 C#*D#*E#*F#

4 Cimentacion pila norte 6,600 4,000 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,520

2 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

MEDICIÓN DIRECTA 1.225,640

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 02  ESTRIBOS

1 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 Zapata 3,000 12,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 Losa transición 5,000 12,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES Fecha: 13/06/15 Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 192,000

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

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

1 Zapata lados cortos 3,000 1,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Zapatas lados largos 12,000 1,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 3.065,563

4 E4D21A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

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

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

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

3 12,000 1,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 12,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

5 Muro 2,593 2,000 2,000 10,372 C#*D#*E#*F#

6 12,000 4,500 2,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 226,372

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 2.272,804

6 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

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

1 3,000 12,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 12,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

7 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

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

1 Intradós del muro 12,000 4,500 2,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 108,000

8 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

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

EUR
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1 Longitud del estribo 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

9 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

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

1 Zapata 3,000 1,000 12,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 Muro estribo 5,593 12,000 2,000 134,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 206,232

10 G7882202BR7N m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB ref. 55025 de la
serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

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

1 Muro visto 12,000 4,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 03  PILAS
Titol 4 01  CIMENTACIONES

1 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 2 cimentaciones 4,000 1,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

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

1 Cimentacion pila sur 7,530 2,000 15,060 C#*D#*E#*F#

2 1,710 4,000 6,840 C#*D#*E#*F#

3 1,310 4,000 5,240 C#*D#*E#*F#

4 3,720 4,000 14,880 C#*D#*E#*F#

5 Cimentación pila norte 6,600 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

6 1,900 4,000 7,600 C#*D#*E#*F#

7 3,150 4,000 12,600 C#*D#*E#*F#

8 1,550 4,000 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 81,620

3 E4D21A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

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

1 Cimentacion pila sur 7,530 2,000 15,060 C#*D#*E#*F#

2 1,710 4,000 6,840 C#*D#*E#*F#

3 1,310 4,000 5,240 C#*D#*E#*F#

4 3,720 4,000 14,880 C#*D#*E#*F#

5 Cimentación pila norte 6,600 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

6 1,900 4,000 7,600 C#*D#*E#*F#

7 3,150 4,000 12,600 C#*D#*E#*F#

8 1,550 4,000 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 81,620

4 G45F1CH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

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

1 Cimentación pila sur 7,530 4,000 1,000 1,000 30,120 C#*D#*E#*F#

2 Cimentación pila norte 6,600 4,000 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,520

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

MEDICIÓN DIRECTA 1.616,160

6 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 1.357,900

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 03  PILAS
Titol 4 02  PILAS

1 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

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

1 Pila norte 5,880 3,500 1,200 24,696 C#*D#*E#*F#

2 Pila sur 5,880 3,500 1,200 24,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,392

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.431,821

EUR
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3 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 3.614,080

4 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

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

1 Caras anchas de la pila 5,880 3,500 4,000 82,320 C#*D#*E#*F#

2 Caras estrechas de la pila 5,880 1,200 4,000 28,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 110,544

5 G4D1K125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

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

1 Caras anchas 5,880 3,500 4,000 82,320 C#*D#*E#*F#

2 Caras estrechas 5,880 1,200 4,000 28,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 110,544

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 04  TABLERO

1 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

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

1 Parte inferior 7,500 30,000 225,000 C#*D#*E#*F#

2 Laterales 0,250 30,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 0,250 30,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 0,400 30,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Alas 2,000 30,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 399,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 3.527,345

3 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 11.105,666

4 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

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

1 5,375 30,000 161,250 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 161,250

5 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

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

1 Parte inferior 7,500 30,000 225,000 C#*D#*E#*F#

2 Laterales 0,250 30,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 0,250 30,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 0,400 30,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Alas 2,000 30,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 399,000

6 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat

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

1 Neopreno pilas 5,000 5,000 0,500 4,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 Neopreno estribos 4,000 4,000 0,600 4,000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 88,400

7 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 Cimbrado 30,000 5,000 12,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.800,000

8 G4D92QTT m2 Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 50 cm de diàmetre, per a tauler de llosa

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

1 3,000 0,400 30,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 05  PAVIMENTO

1 G9GA5Q84 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge amb estenedora, reglejat

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

1 30,000 12,000 0,050 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,000

2 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2

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

1 Calzada puente 30,000 7,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 210,000

3 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 30,000 7,000 0,500 2,410 253,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 253,050

4 G9752J9A m Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

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

1 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,000

5 F9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 1,500 30,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

6 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 06  MOBILIARIO URBANO

1 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa
de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al bàcul

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

2 FR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

MEDICIÓN DIRECTA 450,000

EUR
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3 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

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

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 450 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

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

1 Zona con vegetación 28,000 0,500 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,000

5 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PUENTE
Titol 3 07  ACABADOS

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 146,500

2 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

3 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200
mm d'amplària, col·locat a l'interior

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 FB133EC1BR4L m Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària ref. ONY-PAN de la serie ONYX de
TECHNAL , ancorada amb fixacions mecàniques

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

1 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE

EUR
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Titol 3 01  DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS
Titol 4 01  DERRIBO DE MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

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

1 Mur camp de futbol 5,000 20,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur llera riera 2,500 40,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,000

2 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

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

1 62,500 3,500 218,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 218,750

3 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

4 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 01  DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS
Titol 4 02  CONSTRUCCIÓN MURO

1 G4E2J862 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

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

1 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 02  MOVIMIENTOS DE TIERRA

EUR
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1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 1,350 1.670,250 2.254,838 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.254,838

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

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

1 0,100 1.670,250 167,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 167,025

3 G2266212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

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

1 1,000 1.670,250 1.670,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.670,250

4 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

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

1 0,250 1.670,250 417,563 C#*D#*E#*F#

2 0,050 1.670,250 83,513 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 501,076

5 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

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

1 0,050 730,000 36,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 03  INSTALACION DE SERVICIOS

1 GD7F9375 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 186,500

2 GG338504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 281,500

3 F7B451B0C72N m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la serie
Danofelt PY de DANOSA , col·locat sense adherir

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

1 1.670,250 1,000 1.670,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.670,250

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 04  EJECUCION ACERAS

1 F9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

MEDICIÓN DIRECTA 730,000

2 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 141,500 2,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 283,000

3 F978PA11 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10
mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat

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

1 141,500 2,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 283,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 05  FIRME Y PAVIMENTOS

1 G9H113E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 955,250 0,050 2,410 115,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 115,108

2 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 110,750 7,000 775,250 C#*D#*E#*F#

2 30,000 6,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 955,250

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 06  SEÑALIZACION

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 146,500

2 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CALLE
Titol 3 07  MOBILIARIO URBANO

1 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

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

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

MEDICIÓN DIRECTA 32,000

3 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa
de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al bàcul

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

4 MPD020 m2 Pavimento drenante de 40 mm de espesor para dara continuidad al pavimento. colocacion sobre el suelo de la
vegetacion.

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

1 0,500 0,500 32,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 8,000

5 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 450 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESCOLLERA
Titol 3 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 4,000 4,500 113,000 2.034,000 C#*D#*E#*F#

2 5,625 113,000 1,000 635,625 C#*D#*E#*F#

3 3,500 3,000 113,000 1.186,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,185 83,000 347,355 C#*D#*E#*F#

5 2,500 83,000 1,750 363,125 C#*D#*E#*F#

6 1,250 2,000 83,000 207,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,000 113,000 339,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.113,105

2 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 113,000 5,000 565,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 565,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESCOLLERA
Titol 3 02  FORMACION DEL NUCLEO

1 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

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

1 formación del nucleo 4,000 3,500 113,000 1.582,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 1,000 3,000 113,000 339,000 C#*D#*E#*F#

3 3,500 1,750 113,000 692,125 C#*D#*E#*F#

4 2,500 0,500 83,000 103,750 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,000 113,000 226,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.942,875

2 G7Z1A400 m2 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm

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

1 4,500 113,000 508,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 508,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESCOLLERA
Titol 3 03  COLOCACIÓN DE LA ESCOLLERA

1 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

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

1 113,000 4,500 1,000 508,500 C#*D#*E#*F#

2 3,000 113,000 1,000 339,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 847,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARKING
Titol 3 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

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

1 0,250 1.245,000 1,000 311,250 C#*D#*E#*F#

2 0,050 439,500 1,000 21,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 333,225

2 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

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

1 0,050 439,500 1,000 21,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,975

3 G91913B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material
al 100 % del PM

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

1 83,000 15,000 0,250 311,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 311,250

4 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 83,000 15,000 0,100 124,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 124,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARKING
Titol 3 02  INSTALACION DE SERVICIOS

1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 124,000

2 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 166,000

3 F7B451B0C72N m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la serie
Danofelt PY de DANOSA , col·locat sense adherir

MEDICIÓN DIRECTA 1.245,000

4 FG338306 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

MEDICIÓN DIRECTA 166,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARKING
Titol 3 03  EJECUCION ACERAS

1 G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

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

1 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#

2 79,000 1,500 118,500 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#

4 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#*F#

EUR



Proyecto constructivo de la obra para la mejora de la movilidad urbana en Alella

MEDICIONES Fecha: 13/06/15 Pág.: 16

5 3,000 79,000 237,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 444,000

2 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

1 83,000 2,000 166,000 C#*D#*E#*F#

2 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 185,000

3 F978PA11 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10
mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat

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

1 83,000 2,000 166,000 C#*D#*E#*F#

2 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 185,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARKING
Titol 3 04  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G9H113E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 78,000 11,300 0,050 2,410 106,209 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 106,209

2 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Superficie del parking 78,000 11,300 881,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 881,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARKING
Titol 3 05  MOBILIARIO URBANO

1 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

EUR



Proyecto constructivo de la obra para la mejora de la movilidad urbana en Alella

MEDICIONES Fecha: 13/06/15 Pág.: 17

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

2 FHNN35A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

4 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 MPD020 m2 Pavimento drenante de 40 mm de espesor para dara continuidad al pavimento. colocacion sobre el suelo de la
vegetacion.

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

1 Pavimento de la superficie del arbolado 0,500 0,500 12,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

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

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

7 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 450 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

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

1 0,500 0,500 15,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,750

8 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARKING
Titol 3 06  SEÑALIZACIÓN

EUR
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1 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

2 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 265,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SERVICIOS AFECTADOS
Titol 3 01  SERVICIOS AFECTADOS

1 L169C411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 L169C421 u Cala para localizar servicios de gas en la zona de afección

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 L169C434 u Cala per localitzar el servei de baixa/mitja tensió

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

4 L169C444 u Movimiento y desvio de la linea de telefonia

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

5 P0101 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 P0102 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 P0103 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 P0104 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  SEGURIDAD Y SALUD

1 P0105 u Partida alzada para la justificación del presupuesto de Seguridad y Salud de la obra para la mejora de la
movilidad urbana en Alella

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 3 01  HORMIGÓN

1 H2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut

MEDICIÓN DIRECTA 105,700

2 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

MEDICIÓN DIRECTA 105,700

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 3 02  MATERIAL CERÁMICO

1 H2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut

MEDICIÓN DIRECTA 8,250

2 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

MEDICIÓN DIRECTA 8,250

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 3 03  TIERRAS

1 H2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i
salut

MEDICIÓN DIRECTA 5.579,021

2 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

MEDICIÓN DIRECTA 5.579,210

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 3 04  MADERA

EUR
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1 H2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

MEDICIÓN DIRECTA 1,100

2 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

MEDICIÓN DIRECTA 1,100

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  GESTIÓN DE RESIDUOS
Titol 3 05  METALES MEZCLADOS

1 H2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 1,350

2 H2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

MEDICIÓN DIRECTA 1,350

3 G2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

MEDICIÓN DIRECTA 1,350

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  CONTROL DE CALIDAD

1 PAJ0109 u Partida alzada a justificar para el control de calidad de los materiales de la obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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 €29,06m2E4D21A26 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

P- 1

(VEINTINUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €1,76m2F2168731 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió

P- 2

(UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €2,40m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 3

(DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €1,83m2F7B451B0C72N Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la
serie  Danofelt PY de DANOSA , col·locat sense adherir

P- 4

(UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €21,87mF96512C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 5

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €3,74mF978PA11 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 6

(TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €33,66m2F9E1121G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 7

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €134,82mFB133EC1BR4L Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària ref. ONY-PAN de la serie ONYX
de TECHNAL , ancorada amb fixacions mecàniques

P- 8

(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €64,09uFD5J4F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 9

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €9,63m2FD5L23P1 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 450 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

P- 10

(NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €69,28uFD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morterP- 11
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €2,50mFG338306 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 12

(DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

 €908,39uFHNN35A6 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux
lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

P- 13

(NOVECIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €503,12uFQ11ATW2 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

P- 14

(QUINIENTOS TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)
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 €2,30uFR66211B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de
25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

P- 15

(DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €50,39uFR664678 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de
70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

P- 16

(CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €3,93mG2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 17

(TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €4,34m2G2194JC5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 18

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 19
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 20
(UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €10,04m3G2224S21 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 21

(DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €10,18m3G2265112 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 22

(DIEZ EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €14,46m3G2266211 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 23

(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €14,12m3G2266212 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

P- 24

(CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €27,62m3G226J210 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

P- 25

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €25,53m3G226K210 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

P- 26

(VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €6,37m3G228L10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P- 27

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €0,84m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 28
(CERO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €9,98m3G2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 29
(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €3,63m3G2R450A9 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

P- 30

(TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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 €3,44m3G2R542A9 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 31

(TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €8,30m3G2R64269 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 32

(OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €23,13m2G31D2001 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pousP- 33
(VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

 €51,09m3G3J21610 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadoraP- 34
(CINCUENTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

 €10,76m2G3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 35

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €106,77m3G4515FH4 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

P- 36

(CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €91,43m3G45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 37

(NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €96,87m3G45F1CG3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 38

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €94,51m3G45F1CH4 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 39

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €1,19kgG4B13100 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 40

(UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €1,15kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 41

(UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €1,38kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 42

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €1,34kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 43

(UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €1,38kgG4BF3101 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 44

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €1,31kgG4BF3201 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 45

(UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

 €24,41m2G4D1K125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 46

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)
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 €19,03m2G4D92QTT Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 50 cm de diàmetre, per a tauler de llosaP- 47
(DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €34,45m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 48

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €10,85m3G4DEG010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 49
(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €46,12m2G4E2J862 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 50

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

 €14,63dm3G4ZB1401 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locatP- 51
(CATORCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €10,03m2G7882202 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

P- 52

(DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €9,97m2G7882202BR7N Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB ref. 55025
de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

P- 53

(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €53,24mG7J1AA6A Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular
de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

P- 54

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

 €41,78m2G7Z1A400 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mmP- 55
(CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €6,44m3G91913B1 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del
material al 100 % del PM

P- 56

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €25,19m3G922101F Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 57
(VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

 €22,95mG9752J9A Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter

P- 58

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €23,64m2G9E1320A Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 59

(VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €96,18m3G9GA5Q84 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

P- 60

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €57,00tG9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 61

(CINCUENTA Y SIETE EUROS)

 €57,03tG9H113E2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 62

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)
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 €0,60m2G9J12N40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2P- 63
(CERO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €12,94m2G9J13J30 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8
kg/m2

P- 64

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €0,49mGBA18110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 65

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €0,82mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

P- 66

(CERO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €0,70mGBA1U100 Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada

P- 67

(CERO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

 €8,69mGBA1U351 Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

P- 68

(OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €24,10mGD5A1205 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren

P- 69

(VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €67,55uGD5ZBJA4 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morterP- 70
(SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €18,31mGD7F9375 Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 71

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

 €20,80mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 72

(VEINTE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

 €2,86mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 73

(DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €3,75mGG338504 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 74

(TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €221,03uGHN42381 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al bàcul

P- 75

(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €19,76m3H2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

P- 76

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €8,73m3H2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

P- 77

(OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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 €8,22m3H2RA72F0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

P- 78

(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €2,60m3H2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

P- 79

(DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €-40,00m3H2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no especials
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

P- 80

(MENOS  CUARENTA EUROS)

 €6,08m3H2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

P- 81

(SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

 €30,39uL169C411 Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 82

(TREINTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €45,75uL169C421 Cala para localizar servicios de gas en la zona de afecciónP- 83
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €37,85uL169C434 Cala per localitzar el servei de baixa/mitja tensióP- 84
(TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €115,50uL169C444 Movimiento y desvio de la linea de telefoniaP- 85
(CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

 €165,51m2MPD020 Pavimento drenante de 40 mm de espesor para dara continuidad al pavimento. colocacion sobre el
suelo de la vegetacion.

P- 86

(CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €2.000,00uP0101 Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.P- 87
(DOS MIL EUROS)

 €2.000,00uP0102 Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.P- 88
(DOS MIL EUROS)

 €2.000,00uP0103 Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.P- 89
(DOS MIL EUROS)

 €2.000,00uP0104 Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix.P- 90
(DOS MIL EUROS)

 €24.871,57uP0105 Partida alzada para la justificación del presupuesto de Seguridad y Salud de la obra para la mejora de
la movilidad urbana en Alella

P- 91

(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)

 €23.851,44uPAJ0109 Partida alzada a justificar para el control de calidad de los materiales de la obraP- 92
(VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)



Proyecto constructivo de la obra para la mejora de la movilidad urbana en Alella

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 7Fecha: 13/06/15

Barceloa, Junio 2015

El autor del proyecto

Eduard Herrera Rey
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P-1 E4D21A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs

de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

29,06 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,40673 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,20745 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08646 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87780 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

Otros conceptos 23,60275 €

P-2 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega

mecànica i manual de runes sobre camió

1,76 €

Otros conceptos 1,76000 €

P-3 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb

retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,40 €

Otros conceptos 2,40000 €

P-4 F7B451B0C m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref.

710032 de la serie  Danofelt PY de DANOSA , col·locat sense adherir

1,83 €

B7B151B0C72 m2 Geotèxtil no-teixit de polièster 120 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, 0,46200 €

Otros conceptos 1,36800 €

P-5 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,87 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,10300 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06401 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,60387 €

Otros conceptos 14,09912 €

P-6 F978PA11 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària

màxima del granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat

3,74 €

B064C26D m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, 3,07397 €

Otros conceptos 0,66603 €

P-7 F9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3

cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

33,66 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 5,58960 €

Otros conceptos 26,90615 €

P-8 FB133EC1B m Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària ref. ONY-PAN de la

serie ONYX de TECHNAL , ancorada amb fixacions mecàniques

134,82 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,84000 €
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BB133EC1BR m Barana de perfils d'alumini sèrie ONYX amb panells independents de vidre seguretat, 103,00000 €

Otros conceptos 15,98000 €

P-9 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

64,09 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,71638 €

Otros conceptos 45,58165 €

P-10 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en

una de les seves cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la

compressió aproximada de 450 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

9,63 €

BD5L23P0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adh 8,12900 €

Otros conceptos 1,50100 €

P-11 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb

morter

69,28 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €

Otros conceptos 17,36080 €

P-12 FG338306 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K

(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de

poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,50 €

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z10 1,96000 €

Otros conceptos 0,54000 €

P-13 FHNN35A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat

amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de

potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,

aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i

acoblat a l' extrem del suport

908,39 €

BHNN35A6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fo 892,50000 €

Otros conceptos 15,89000 €

P-14 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de

4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat

amb daus de formigó

503,12 €

BQ11ATW1 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 lliston 431,02000 €

Otros conceptos 72,10000 €

P-15 FR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de

plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,30 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 0,08941 €

B0111000 m3 Aigua 0,00375 €

Otros conceptos 2,20684 €

P-16 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de

plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del

clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),

primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

50,39 €
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B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 4,10718 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 17,96726 €

Otros conceptos 28,25306 €

P-17 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,93 €

Otros conceptos 3,93000 €

P-18 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,34 €

Otros conceptos 4,34000 €

P-19 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,52 €

Otros conceptos 2,52000 €

P-20 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 1,92 €

Otros conceptos 1,92000 €

P-21 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m

d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,04 €

Otros conceptos 10,04000 €

P-22 G2265112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

10,18 €

B03D5000 m3 Terra adequada 7,10400 €

Otros conceptos 3,07600 €

P-23 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

necessitat d'humectació

14,46 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 11,97600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 2,42150 €

P-24 G2266212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent

necessària la dessecació

14,12 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 11,97600 €

Otros conceptos 2,14400 €

P-25 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

27,62 €

B0371000 m3 Tot-u natural 24,76800 €

Otros conceptos 2,85200 €

P-26 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

25,53 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,68000 €

Otros conceptos 2,85000 €

P-27 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,

amb compactació del 95 % PM

6,37 €
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Otros conceptos 6,37000 €

P-28 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,84 €

Otros conceptos 0,84000 €

P-29 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,98 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-30 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

3,63 €

Otros conceptos 3,63000 €

P-31 G2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3,44 €

Otros conceptos 3,44000 €

P-32 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de

més de 10 i fins a 15 km

8,30 €

Otros conceptos 8,30000 €

P-33 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 23,13 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10098 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07890 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

Otros conceptos 19,95366 €

P-34 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora

51,09 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 27,14250 €

Otros conceptos 23,94750 €

P-35 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,76 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,01965 €

Otros conceptos 4,74035 €

P-36 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

106,77 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 79,19280 €

Otros conceptos 27,57720 €

P-37 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

91,43 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 64,66800 €

Otros conceptos 26,76200 €

P-38 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

96,87 €
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B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 67,93200 €

Otros conceptos 28,93800 €

P-39 G45F1CH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

94,51 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 67,93200 €

Otros conceptos 26,57800 €

P-40 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,19 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 €

Otros conceptos 1,18455 €

P-41 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 €

Otros conceptos 1,14455 €

P-42 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

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

1,38 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Otros conceptos 1,36692 €

P-43 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer

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

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Otros conceptos 1,32692 €

P-44 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en

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

1,38 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Otros conceptos 1,36692 €

P-45 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,31 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Otros conceptos 1,29692 €

P-46 G4D1K125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a

pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

24,41 €

B0DG1111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer 6,69600 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22594 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

Otros conceptos 17,13090 €

P-47 G4D92QTT m2 Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 50 cm de diàmetre, per a tauler de llosa 19,03 €

B0DFMMPM m2 Malla metàl·lica d'acer de 250x60 cm i de 0,5 mm de gruix, per a encofrat perdut 2,76100 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19800 €

Otros conceptos 16,07100 €

P-48 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb

tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

34,45 €
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B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15780 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

Otros conceptos 30,54493 €

P-49 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,85 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,50000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06300 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,53988 €

Otros conceptos 3,74712 €

P-50 G4E2J862 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment

foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants,

categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de

dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a

compressió de la paret de 3 N/mm2

46,12 €

B0E254W6 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x300 mm, amb components hidrof 23,91875 €

Otros conceptos 22,20125 €

P-51 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat 14,63 €

B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 14,43000 €

Otros conceptos 0,20000 €

P-52 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB

amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

10,03 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 3,52000 €

Otros conceptos 6,51000 €

P-53 G7882202B m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB

ref. 55025 de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA amb una dotació de <= 2 kg/m2

aplicada en dues capes

9,97 €

B7Z22000BR7 kg Emulsió bituminosa, tipus EB, ref. 55025 de la serie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOV 3,45400 €

Otros conceptos 6,51600 €

P-54 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric

d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

53,24 €

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 49,82250 €

Otros conceptos 3,41750 €

P-55 G7Z1A400 m2 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm 41,78 €

B7Z1A400 m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 30,62400 €

Otros conceptos 11,15600 €

P-56 G91913B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i

compactació del material al 100 % del PM

6,44 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 6,37750 €

P-57 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,19 €
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B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 6,31350 €

P-58 G9752J9A m Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà,

col·locades amb morter

22,95 €

B9752J91 u Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles 3,26000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17654 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

Otros conceptos 19,40891 €

P-59 G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa

amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,64 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,18120 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,01250 €

Otros conceptos 17,12607 €

P-60 G9GA5Q84 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,

escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

96,18 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 77,79450 €

Otros conceptos 18,38550 €

P-61 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa

i compactada

57,00 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 53,50000 €

Otros conceptos 3,50000 €

P-62 G9H113E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum

millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i

compactada

57,03 €

B9H113E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millora 53,53000 €

Otros conceptos 3,50000 €

P-63 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació

1 kg/m2

0,60 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,45000 €

Otros conceptos 0,15000 €

P-64 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 0,8 kg/m2

12,94 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,32800 €

Otros conceptos 12,61200 €

P-65 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,49 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03050 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,14030 €
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Otros conceptos 0,31920 €

P-66 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,82 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Otros conceptos 0,31964 €

P-67 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb pintura alcídica groga, amb

màquina autopropulsada

0,70 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,38900 €

Otros conceptos 0,31100 €

P-68 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat

8,69 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,89280 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 7,20000 €

Otros conceptos 0,59720 €

P-69 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

24,10 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,31420 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,21550 €

Otros conceptos 13,57030 €

P-70 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb

morter

67,55 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21920 €

Otros conceptos 15,63080 €

P-71 GD7F9375 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

18,31 €

BD7F9370 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 17,51000 €

Otros conceptos 0,80000 €

P-72 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

20,80 €

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 20,00000 €

Otros conceptos 0,80000 €

P-73 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,86 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

Otros conceptos 1,22800 €

P-74 GG338504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K

(AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de

poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,75 €

BG338500 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z10 3,07000 €
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Otros conceptos 0,68000 €

P-75 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al

bàcul

221,03 €

BHN42380 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 205,14000 €

Otros conceptos 15,89000 €

P-76 H2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

19,76 €

Otros conceptos 19,76000 €

P-77 H2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

8,73 €

B1Z271H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 8,72900 €

Otros conceptos 0,00100 €

P-78 H2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

8,22 €

B1Z272F0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0 8,22400 €

Otros conceptos -0,00400 €

P-79 H2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002), per a seguretat i salut

2,60 €

B1Z27LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 2,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-80 H2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no

especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi

170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

-40,00 €

B1Z28680 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejat -40,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-81 H2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials

amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons

la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

6,08 €

B1Z28890 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especi 6,08000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-82 L169C411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en

paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

30,39 €

Otros conceptos 30,39000 €

P-83 L169C421 u Cala para localizar servicios de gas en la zona de afección 45,75 €

Sin descomposición 45,75000 €

P-84 L169C434 u Cala per localitzar el servei de baixa/mitja tensió 37,85 €

Sin descomposición 37,85000 €

P-85 L169C444 u Movimiento y desvio de la linea de telefonia 115,50 €

Sin descomposición 115,50000 €

P-86 MPD020 m2 Pavimento drenante de 40 mm de espesor para dara continuidad al pavimento. colocacion

sobre el suelo de la vegetacion.

165,51 €
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Sin descomposición 165,51000 €

P-87 P0101 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix. 2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

P-88 P0102 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix. 2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

P-89 P0103 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix. 2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

P-90 P0104 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el tall i la reposició del mateix. 2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

P-91 P0105 u Partida alzada para la justificación del presupuesto de Seguridad y Salud de la obra para la

mejora de la movilidad urbana en Alella

24.871,57 €

Sin descomposición 24.871,57000 €

P-92 PAJ0109 u Partida alzada a justificar para el control de calidad de los materiales de la obra 23.851,44 €

Sin descomposición 23.851,44000 €

Barceloa, Junio 2015

El autor del proyecto

Eduard Herrera Rey
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PRESUPUESTO Pág.:13/06/15 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 ADAPTACION DEL TERRENO01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 28)

6.515,2500,84 5.472,81

TITOL 3TOTAL 01.01.01 5.472,81

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 21)

200,52010,04 2.013,22

2 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 23)

1.225,64014,46 17.722,75

TITOL 3TOTAL 01.02.01 19.735,97

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 ESTRIBOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 35)

192,00010,76 2.065,92

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 33) 60,00023,13 1.387,80

3 G4BF3101 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 44)

3.065,5631,38 4.230,48

4 E4D21A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist (P - 1)

226,37229,06 6.578,37

5 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 45)

2.272,8041,31 2.977,37

6 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 27)

72,0006,37 458,64

7 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 52)

108,00010,03 1.083,24

EUR
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8 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 69)

24,00024,10 578,40

9 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 38)

206,23296,87 19.977,69

10 G7882202BR7N m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB ref. 55025 de la serie SUPERMUL
d'ASFALTOS CHOVA amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes (P - 53)

96,0009,97 957,12

TITOL 3TOTAL 01.02.02 40.295,03

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 PILAS03

TITOL 4 CIMENTACIONES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 35)

8,00010,76 86,08

2 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 33) 81,62023,13 1.887,87

3 E4D21A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist (P - 1)

81,62029,06 2.371,88

4 G45F1CH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 39)

56,52094,51 5.341,71

5 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 40)

1.616,1601,19 1.923,23

6 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 41)

1.357,9001,15 1.561,59

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 13.172,36

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 PILAS03

TITOL 4 PILAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 36)

49,392106,77 5.273,58

2 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 40)

2.431,8211,19 2.893,87

3 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 41)

3.614,0801,15 4.156,19

EUR
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4 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 33) 110,54423,13 2.556,88

5 G4D1K125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular,
per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (P - 46)

110,54424,41 2.698,38

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 17.578,90

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 TABLERO04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 33) 399,00023,13 9.228,87

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)

3.527,3451,38 4.867,74

3 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

11.105,6661,34 14.881,59

4 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
37)

161,25091,43 14.743,09

5 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist (P - 48)

399,00034,45 13.745,55

6 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més
de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 51)

88,40014,63 1.293,29

7 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 49)

1.800,00010,85 19.530,00

8 G4D92QTT m2 Encofrat alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, de 50 cm de
diàmetre, per a tauler de llosa (P - 47)

72,00019,03 1.370,16

TITOL 3TOTAL 01.02.04 79.660,29

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 PAVIMENTO05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9GA5Q84 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/10/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb
estenedora, reglejat (P - 60)

18,00096,18 1.731,24

2 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)

210,00012,94 2.717,40

3 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 61)

253,05057,00 14.423,85

4 G9752J9A m Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 100x15
cm i 26 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 58)

56,00022,95 1.285,20

EUR
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5 F9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(P - 7)

90,00033,66 3.029,40

6 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 5)

56,00021,87 1.224,72

TITOL 3TOTAL 01.02.05 24.411,81

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 MOBILIARIO URBANO06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de 55
W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada
al bàcul (P - 75)

22,000221,03 4.862,66

2 FR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a
1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg (P - 15)

450,0002,30 1.035,00

3 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i
41 kg de pes i col·locada amb morter (P - 11)

8,00069,28 554,24

4 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 450 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal (P - 10)

28,0009,63 269,64

5 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 9)

8,00064,09 512,72

TITOL 3TOTAL 01.02.06 7.234,26

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PUENTE02

TITOL 3 ACABADOS07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 66)

146,5000,82 120,13

2 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent-hi el premarcat (P - 68)

24,0008,69 208,56

3 G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior (P - 54)

2,00053,24 106,48

EUR
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4 FB133EC1BR4L m Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm
d'alçària ref. ONY-PAN de la serie ONYX de TECHNAL ,
ancorada amb fixacions mecàniques (P - 8)

60,000134,82 8.089,20

TITOL 3TOTAL 01.02.07 8.524,37

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS01

TITOL 4 DERRIBO DE MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20
cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 3)

200,0002,40 480,00

2 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió (P - 2)

218,7501,76 385,00

3 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 17)

20,0003,93 78,60

4 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(P - 18)

40,0004,34 173,60

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 1.117,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS01

TITOL 4 CONSTRUCCIÓN MURO02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4E2J862 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 (P - 50)

100,00046,12 4.612,00

TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 4.612,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 MOVIMIENTOS DE TIERRA02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

2.254,8381,92 4.329,29

EUR
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2 G2265112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 22)

167,02510,18 1.700,31

3 G2266212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària
la dessecació (P - 24)

1.670,25014,12 23.583,93

4 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 26)

501,07625,53 12.792,47

5 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 25)

36,50027,62 1.008,13

TITOL 3TOTAL 01.03.02 43.414,13

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 INSTALACION DE SERVICIOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD7F9375 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa (P - 71)

186,50018,31 3.414,82

2 GG338504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del
cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(P - 74)

281,5003,75 1.055,63

3 F7B451B0C72N m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la serie
Danofelt PY de DANOSA , col·locat sense adherir (P - 4)

1.670,2501,83 3.056,56

TITOL 3TOTAL 01.03.03 7.527,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 EJECUCION ACERAS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 F9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(P - 7)

730,00033,66 24.571,80

2 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 5)

283,00021,87 6.189,21

EUR
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3 F978PA11 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de
15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat (P
- 6)

283,0003,74 1.058,42

TITOL 3TOTAL 01.03.04 31.819,43

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 FIRME Y PAVIMENTOS05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9H113E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 62)

115,10857,03 6.564,61

2 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 63)

955,2500,60 573,15

TITOL 3TOTAL 01.03.05 7.137,76

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 SEÑALIZACION06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 66)

146,5000,82 120,13

2 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 65)

8,0000,49 3,92

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent-hi el premarcat (P - 68)

24,0008,69 208,56

TITOL 3TOTAL 01.03.06 332,61

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CALLE03

TITOL 3 MOBILIARIO URBANO07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i
41 kg de pes i col·locada amb morter (P - 70)

12,00067,55 810,60

2 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25
a 40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 16)

32,00050,39 1.612,48

EUR



Proyecto constructivo de la obra para la mejora de la movilidad urbana en Alella

PRESUPUESTO Pág.:13/06/15 8Fecha:

3 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de 55
W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada
al bàcul (P - 75)

22,000221,03 4.862,66

4 MPD020 m2 Pavimento drenante de 40 mm de espesor para dara
continuidad al pavimento. colocacion sobre el suelo de la
vegetacion. (P - 86)

8,000165,51 1.324,08

5 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i
41 kg de pes i col·locada amb morter (P - 11)

0,00069,28 0,00

6 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 450 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal (P - 10)

0,0009,63 0,00

7 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 9)

0,00064,09 0,00

TITOL 3TOTAL 01.03.07 8.609,82

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESCOLLERA04

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)

5.113,1052,52 12.885,02

2 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 28)

565,0000,84 474,60

TITOL 3TOTAL 01.04.01 13.359,62

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESCOLLERA04

TITOL 3 FORMACION DEL NUCLEO02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 29) 2.942,8759,98 29.369,89

2 G7Z1A400 m2 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front
càrregues puntuals, de gruix 4 mm (P - 55)

508,50041,78 21.245,13

TITOL 3TOTAL 01.04.02 50.615,02

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESCOLLERA04

TITOL 3 COLOCACIÓN DE LA ESCOLLERA03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 34)

847,50051,09 43.298,78

TITOL 3TOTAL 01.04.03 43.298,78

EUR
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARKING05

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 26)

333,22525,53 8.507,23

2 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 25)

21,97527,62 606,95

3 G91913B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada
de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 %
del PM (P - 56)

311,2506,44 2.004,45

4 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 57)

124,50025,19 3.136,16

TITOL 3TOTAL 01.05.01 14.254,79

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARKING05

TITOL 3 INSTALACION DE SERVICIOS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa (P - 72)

124,00020,80 2.579,20

2 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada (P - 73)

166,0002,86 474,76

3 F7B451B0C72N m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la serie
Danofelt PY de DANOSA , col·locat sense adherir (P - 4)

1.245,0001,83 2.278,35

4 FG338306 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del
cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata (P - 12)

166,0002,50 415,00

TITOL 3TOTAL 01.05.02 5.747,31

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARKING05

TITOL 3 EJECUCION ACERAS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 59)

444,00023,64 10.496,16

EUR
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2 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter (P - 5)

185,00021,87 4.045,95

3 F978PA11 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/S/10/I+E, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de
15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat (P
- 6)

185,0003,74 691,90

TITOL 3TOTAL 01.05.03 15.234,01

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARKING05

TITOL 3 FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G9H113E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 62)

106,20957,03 6.057,10

2 G9J12N40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 63)

881,4000,60 528,84

TITOL 3TOTAL 01.05.04 6.585,94

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARKING05

TITOL 3 MOBILIARIO URBANO05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat
amb daus de formigó (P - 14)

3,000503,12 1.509,36

2 FHNN35A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau
de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport (P - 13)

8,000908,39 7.267,12

3 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25
a 40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 16)

12,00050,39 604,68

4 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i
41 kg de pes i col·locada amb morter (P - 70)

6,00067,55 405,30

5 MPD020 m2 Pavimento drenante de 40 mm de espesor para dara
continuidad al pavimento. colocacion sobre el suelo de la
vegetacion. (P - 86)

3,000165,51 496,53

EUR
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6 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i
41 kg de pes i col·locada amb morter (P - 11)

12,00069,28 831,36

7 FD5L23P1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 450 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal (P - 10)

3,7509,63 36,11

8 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 9)

12,00064,09 769,08

TITOL 3TOTAL 01.05.05 11.919,54

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PARKING05

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GBA1U100 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 10 cm, amb
pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 67)

25,0000,70 17,50

2 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 66)

265,0000,82 217,30

TITOL 3TOTAL 01.05.06 234,80

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SERVICIOS AFECTADOS06

TITOL 3 SERVICIOS AFECTADOS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 L169C411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita
d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 82)

2,00030,39 60,78

2 L169C421 u Cala para localizar servicios de gas en la zona de afección (P -
83)

3,00045,75 137,25

3 L169C434 u Cala per localitzar el servei de baixa/mitja tensió (P - 84) 3,00037,85 113,55

4 L169C444 u Movimiento y desvio de la linea de telefonia (P - 85) 3,000115,50 346,50

5 P0101 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el
tall i la reposició del mateix. (P - 87)

1,0002.000,00 2.000,00

6 P0102 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el
tall i la reposició del mateix. (P - 88)

1,0002.000,00 2.000,00

7 P0103 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el
tall i la reposició del mateix. (P - 89)

1,0002.000,00 2.000,00

8 P0104 u Partida alçada per a la justificació del desviament del servei, el
tall i la reposició del mateix. (P - 90)

1,0002.000,00 2.000,00

TITOL 3TOTAL 01.06.01 8.658,08

OBRA PRESSUPOST  0101

EUR
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CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 P0105 u Partida alzada para la justificación del presupuesto de
Seguridad y Salud de la obra para la mejora de la movilidad
urbana en Alella (P - 91)

1,00024.871,57 24.871,57

CAPÍTOLTOTAL 01.07 24.871,57

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS08

TITOL 3 HORMIGÓN01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P -
77)

105,7008,73 922,76

2 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km (P - 32)

105,7008,30 877,31

TITOL 3TOTAL 01.08.01 1.800,07

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS08

TITOL 3 MATERIAL CERÁMICO02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P -
78)

8,2508,22 67,82

2 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km (P - 32)

8,2508,30 68,48

TITOL 3TOTAL 01.08.02 136,30

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS08

TITOL 3 TIERRAS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 79)

5.579,0212,60 14.505,45

EUR
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2 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 30)

5.579,2103,63 20.252,53

TITOL 3TOTAL 01.08.03 34.757,98

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS08

TITOL 3 MADERA04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 81)

1,1006,08 6,69

2 G2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km (P - 32)

1,1008,30 9,13

TITOL 3TOTAL 01.08.04 15,82

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS08

TITOL 3 METALES MEZCLADOS05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals (P - 76)

1,35019,76 26,68

2 H2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 80)

1,350-40,00 -54,00

3 G2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P -
31)

1,3503,44 4,64

TITOL 3TOTAL 01.08.05 -22,68

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL CONTROL DE CALIDAD09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 PAJ0109 u Partida alzada a justificar para el control de calidad de los
materiales de la obra (P - 92)

1,00023.851,44 23.851,44

CAPÍTOLTOTAL 01.09 23.851,44

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 13/06/15 Pág.: 1

NIVEL 4: Titol 4 Importe

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

Titol 4 01.02.03.01  Cimentaciones 13.172,36

Titol 4 01.02.03.02  Pilas 17.578,90

Titol 3 01.02.03  Pilas 30.751,26

Titol 4 01.03.01.01  Derribo de muros y elementos estructurales 1.117,20

Titol 4 01.03.01.02  Construcción muro 4.612,00

Titol 3 01.03.01  Derribo y construcción de muros 5.729,20

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

36.480,46

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

NIVEL 3: Titol 3 Importe

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

Titol 3 01.01.01  Adaptacion del terreno 5.472,81

Capítol 01.01  Trabajos previos 5.472,81

Titol 3 01.02.01  Movimiento de tierras 19.735,97

Titol 3 01.02.02  Estribos 40.295,03

Titol 3 01.02.03  Pilas 30.751,26

Titol 3 01.02.04  Tablero 79.660,29

Titol 3 01.02.05  Pavimento 24.411,81

Titol 3 01.02.06  Mobiliario urbano 7.234,26

Titol 3 01.02.07  Acabados 8.524,37

Capítol 01.02  Puente 210.612,99

Titol 3 01.03.01  Derribo y construcción de muros 5.729,20

Titol 3 01.03.02  Movimientos de tierra 43.414,13

Titol 3 01.03.03  Instalacion de servicios 7.527,01

Titol 3 01.03.04  Ejecucion aceras 31.819,43

Titol 3 01.03.05  Firme y pavimentos 7.137,76

Titol 3 01.03.06  Señalizacion 332,61

Titol 3 01.03.07  Mobiliario urbano 8.609,82

Capítol 01.03  Calle 104.569,96

Titol 3 01.04.01  Movimiento de tierras 13.359,62

Titol 3 01.04.02  Formacion del nucleo 50.615,02

Titol 3 01.04.03  Colocación de la escollera 43.298,78

Capítol 01.04  Escollera 107.273,42

Titol 3 01.05.01  Movimiento de tierras 14.254,79

Titol 3 01.05.02  Instalacion de servicios 5.747,31

Titol 3 01.05.03  Ejecucion aceras 15.234,01

Titol 3 01.05.04  Firmes y pavimentos 6.585,94

Titol 3 01.05.05  Mobiliario urbano 11.919,54

Titol 3 01.05.06  Señalización 234,80

Capítol 01.05  Parking 53.976,39

Titol 3 01.06.01  Servicios afectados 8.658,08

Capítol 01.06  Servicios afectados 8.658,08

Titol 3 01.08.01  Hormigón 1.800,07

Titol 3 01.08.02  Material cerámico 136,30

Titol 3 01.08.03  Tierras 34.757,98

Titol 3 01.08.04  Madera 15,82

Titol 3 01.08.05  Metales mezclados -22,68

euros
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Capítol 01.08  Gestión de residuos 36.687,49

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

527.251,14

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

NIVEL 2: Capítol Importe

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

Capítol 01.01  Trabajos previos 5.472,81

Capítol 01.02  Puente 210.612,99

Capítol 01.03  Calle 104.569,96

Capítol 01.04  Escollera 107.273,42

Capítol 01.05  Parking 53.976,39

Capítol 01.06  Servicios afectados 8.658,08

Capítol 01.07  Seguridad y Salud 24.871,57

Capítol 01.08  Gestión de residuos 36.687,49

Capítol 01.09  Control de calidad 23.851,44

Obra 01 Pressupost 01 575.974,15

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

575.974,15

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Pressupost 01 575.974,15

575.974,15

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 575.974,15

6 % Beneficio industrial SOBRE 575.974,15...................................................................... 34.558,45

13 % Gastos Generales SOBRE 575.974,15...................................................................... 74.876,64

Subtotal 685.409,24

21 % IVA SOBRE 685.409,24............................................................................................. 143.935,94

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 829.345,18

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS )

Barceloa, Junio 2015

El autor del proyecto

Eduard Herrera Rey
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