
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

  



INDICE 

 

1. Mediciones detalladas 

2. Cuadro de Precios 1 

3. Cuadro de Precios 2 

4. Presupuesto 

5. Resumen del Presupuesto 

6. Estadística de Partidas 

7. Última Hoja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



Presupuesto Plaza Urquinaona

MEDICIONES Fecha: 18/06/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  DERRIBOS Y EXCAVACIONES
Título 3 01  DERRIBOS Y LIMPIEZA

1 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

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

1 Demolición árboles 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

2 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Desmontaje alumbrado 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

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

1 Desmontaje señales verticales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Retirada de bancos 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,000

5 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 Retirada de papeleras 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

6 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Pintado línea continua 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

7 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
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MEDICIONES Fecha: 18/06/13 Pág.: 2

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

1 Pintado línea discontinua 670,000 670,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 670,000

8 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

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

1 Isleta inferior 193,200 193,200 C#*D#*E#*F#

2 Isleta superior 215,400 215,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 408,600

9 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 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 Asfalto Ronda Sant Pere 989,000 989,000 C#*D#*E#*F#

2 Asfalto Ausiàs March 1.150,500 1.150,500 C#*D#*E#*F#

3 Asfalto Fontanella-Urquinaona 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#

4 Isleta superior Urquinaona 1.715,270 1.715,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.104,770

10 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Demolición imbornales 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

11 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 Desmontaje barandilla 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

12 F2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Isleta inferior Urquinaona 2.268,350 2.268,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.268,350

13 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Desmontaje semáforos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  DERRIBOS Y EXCAVACIONES
Título 3 02  EXCAVACIONES Y RELLENOS

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Desbroce ámbito de actuación 7.496,000 7.496,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.496,000

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

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

1 T Área espesor

2 1.800,000 0,600 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.080,000

3 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Escavación zanja para electricidad 0,500 0,750 383,340 143,753 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 143,753

4 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,5 i fins a 1 m, amb material tolerable de la pròpia excavació

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

1 Relleno zanjas 143,753 143,753 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 143,753

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 02  INSTALACIONES
Título 3 01  SANEAMIENTO

1 FD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 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 Imbornales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 02  INSTALACIONES
Título 3 03  ELECTRICIDAD

1 FG312544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió baja assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, colocació enterrada inclosa

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

1 Longitud cable 383,340 383,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 383,340

2 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 Longitud cobre 383,340 383,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 383,340

3 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=100 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades

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

1 Canalización servicio eléctrico 383,340 383,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 383,340

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 03  PAVIMENTOS
Título 3 01  CALZADA TRÁFICO RODADO

1 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 Subbase 1.800,000 0,150 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 270,000

2 F9341731 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada i ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

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

1 Base Suelo cemento 1.800,000 0,250 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 450,000

3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Riego imprimación 1.800,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1.800,000

4 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf D 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Capa rodadura 194,400 194,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 194,400

5 G9H11BC2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Capa intermedia 291,600 291,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 291,600

6 G9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Capa base asfáltica 486,000 486,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 486,000

7 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Riego adherencia 1.800,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.800,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 03  PAVIMENTOS
Título 3 02  ASFALTO PLAZA

1 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

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

1 T Area(m2) Espesor(m)

2 Plaza parte superior 1.715,270 0,150 257,291 C#*D#*E#*F#

3 Plaza parte inferior 2.422,350 0,150 363,353 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 620,644

2 F9241731 m3 Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada i ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

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

1 T Area(m2) Espesor(m)
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2 Plaza parte superior 1.715,270 0,160 274,443 C#*D#*E#*F#

3 Plaza parte inferior 2.422,350 0,160 387,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 662,019

3 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 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 T Area(m2) Espesor(m) Densidad

2 Plaza parte superior 1.715,270 0,060 2,500 257,291 C#*D#*E#*F#

3 Plaza parte inferior 2.422,250 0,060 2,500 363,338 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 620,629

4 F961BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 7 a
10x20 cm, 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

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

1 Bordillo Plaza Superior 134,080 134,080 C#*D#*E#*F#

2 Bordillo Plaza Inferior 163,020 163,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 297,100

5 F962BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb un cantell amb forma arrodonida, de 7 a
10x20 cm, 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

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

1 Bordillo plaza superior 42,680 42,680 C#*D#*E#*F#

2 Bordilo plaza inferior 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 53,180

6 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

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

1 Rigola plaza superior 176,760 176,760 C#*D#*E#*F#

2 Rigola plaza inferior 173,520 173,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 350,280

7 F991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat,
de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó

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

1 Alcorques 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

8 F991UA70 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alcorque palmeras 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

9 F981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

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

1 Cabezeras vado 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

10 F981AGAFFA36 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

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

1 Rampas vado 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 Rampas bici 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 04  SEÑALIZACIÓN

1 GBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Líneas continuas Bus 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 197,000

2 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

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

1 Líneas discontinuas 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 520,000

3 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 Pintura para pasos de cebra 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,000

4 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Flechas 19,275 19,275 C#*D#*E#*F#

2 Cedas 2,868 2,868 C#*D#*E#*F#

3 Textos Bus y Taxi 18,720 18,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,863

5 GBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Señales verticales de dirección
obligatoria

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

2 Señales de prohibición giro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Señal bici 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

6 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 Bases sujeción señal vertical 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

7 FBB22911 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 55x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 Señal vertical bus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb una cara y tres focus

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

1 Semáforos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

9 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 2 focus per a bicicleta

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

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

2 Semáforo a Pie 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 05  MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
Título 3 01  ALUMBRADO PÚBLICO

EUR
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1 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

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

1 Báculos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

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

1 Farolas 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

3 FHN85GE1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W,
de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport

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

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 FHNKA131 u Llumenera de a exteriors circular de a parcs i jardins

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

1 Luminaria plaza 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 05  MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
Título 3 02  JARDINERIA

1 FR48B62W u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60
cm superior al del tronc

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

1 Pinos 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

2 FR47262J u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 115 cm i
profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ

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

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

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 11,000

3 FR71291G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

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

1 Parterre 1.296,870 1.296,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.296,870

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 05  MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
Título 3 03  MOBILIARIO PÚBLICO

1 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

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

1 Banco senzillo 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

2 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

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

1 Bancos dobles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

3 FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Papelera 70L Barcelona 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 06  SEGURIDAD Y SALUD

1 EC121402 u Seguridad y Salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 07  CONTROL DE CALIDAD

1 L45RUP10 u Control y Calidad

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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F2194H25P-1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,62 €

(UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

F21DQG02P-2 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

5,09 €

(CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

F21H1641P-3 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

83,23 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

F21H1A41P-4 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

147,03 €

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

F21Q1121P-5 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,95 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

F21Q2501P-6 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,59 €

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

F22113L2P-7 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,54 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

F221D6J2P-8 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,31 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

F222262AP-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,82 €

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

F228A10FP-10 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,5 i fins a 1 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació

14,01 €

(CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

F9241731P-11 m3 Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada i ciment putzolànic
CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

44,67 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

F932101LP-12 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 28,96 €

(VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

F9341731P-13 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada i ciment putzolànic
CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

44,67 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

F961BP57P-14 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma
arrodonida, de 7 a 10x20 cm, 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

38,39 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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F962BP57P-15 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb un cantell amb forma
arrodonida, de 7 a 10x20 cm, 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

49,28 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

F973212AP-16 m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats
amb morter

22,68 €

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

F981PGAFP-17 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó
reciclat no estructural

253,87 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

F981AGAFFA36P-18 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

258,28 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

F991A100P-19 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó

168,04 €

(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

F991UA70P-20 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

151,11 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

F9H11131P-21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

61,59 €

(SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

FBA11110P-22 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,57 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

FBA1G110P-23 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,93 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

FBB22911P-24 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 55x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

120,61 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

FD5JCF08P-25 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

115,40 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

FDG31311P-26 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=100 mm i reblert de rasa amb terres
seleccionades

4,44 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FG312544P-27 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió baja assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, colocació enterrada inclosa

3,82 €

(TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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FG380907P-28 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,27 €

(ONCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

FHM11H22P-29 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

323,88 €

(TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FHM31L8AP-30 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

564,62 €

(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

FHN85GE1P-31 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada
al suport

205,91 €

(DOSCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

FHNKA131P-32 u Llumenera de a exteriors circular de a parcs i jardins 116,85 €

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FQ115F56P-33 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

297,38 €

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FQ11ATP6P-34 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,
ancorat amb daus de formigó

542,81 €

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

FQ21BC60P-35 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

74,97 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

FR47262JP-36 u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 115 cm i profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ

353,30 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

FR48B62WP-37 u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600 cm, amb pa de terra
amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc

861,00 €

(OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS)

FR71291GP-38 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega

1,36 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G2192C05P-39 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,36 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G2194XL5P-40 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,17 €

(CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)
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G21B3001P-41 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,78 €

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G21B4001P-42 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

33,87 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G21R11A0P-43 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

111,64 €

(CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G921201JP-44 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 26,01 €

(VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

G9H11232P-45 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf D 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

58,05 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

G9H11BC2P-46 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

59,08 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

G9H11K31P-47 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

57,58 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G9J12E40P-48 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,59 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G9J13J40P-49 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

13,59 €

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GBA11110P-50 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,49 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GBA1E110P-51 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,57 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GBA21111P-52 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,09 €

(DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

GBA31110P-53 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,64 €

(OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GBB22201P-54 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 69,95 €

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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GBBZA003P-55 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

129,15 €

(CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

HBBJ0001P-56 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb una cara y tres focus 308,06 €

(TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

HBBJ0002P-57 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 2 focus per
a bicicleta

146,97 €

(CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-1 F2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,62 €

Otros conceptos 1,62000 €

P-2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió

5,09 €

Otros conceptos 5,09000 €

P-3 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

83,23 €

Otros conceptos 83,23000 €

P-4 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10

m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

147,03 €

Otros conceptos 147,03000 €

P-5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,95 €

Otros conceptos 10,95000 €

P-6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,59 €

Otros conceptos 4,59000 €

P-7 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,54 €

Otros conceptos 0,54000 €

P-8 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala

carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,31 €

Otros conceptos 6,31000 €

P-9 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada

amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,82 €

Otros conceptos 9,82000 €

P-10 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,5 i fins a 1 m, amb material tolerable de la

pròpia excavació

14,01 €

Otros conceptos 14,01000 €

P-11 F9241731 m3 Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada i ciment putzolànic

CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

44,67 €

B0111000 m3 Aigua 0,03125 €

Otros conceptos 44,63875 €

P-12 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 28,96 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 10,08350 €

P-13 F9341731 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada i ciment putzolànic

CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

44,67 €

B0111000 m3 Aigua 0,03125 €

Otros conceptos 44,63875 €

P-14 F961BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma

arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2

38,39 €
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de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

B9612P50 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a

vorada, de 7 a 10x20 cm

19,16250 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,74151 €

Otros conceptos 16,48599 €

P-15 F962BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb un cantell amb forma

arrodonida, de 7 a 10x20 cm, 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

49,28 €

B9622P50 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a

vorada, de 7 a 10x20 cm

28,49700 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,74151 €

Otros conceptos 18,04149 €

P-16 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats

amb morter

22,68 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 11,25000 €

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

UNE-EN 998-2

0,37569 €

Otros conceptos 11,05431 €

P-17 F981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la

cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó

reciclat no estructural

253,87 €

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

UNE-EN 998-2

2,36148 €

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la

cantonada en forma rectangular , de 3 peces

178,55000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima

del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del

50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de

reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

7,71225 €

Otros conceptos 65,24627 €

P-18 F981AGAFF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i

flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó

reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article: ref.

HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

258,28 €

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de

gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

191,26020 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons

de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

9,60000 €

Otros conceptos 57,41980 €

P-19 F991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat

decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat

sobre base de formigó

168,04 €

B991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat

decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior

132,00000 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,88700 €

Otros conceptos 30,15300 €
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P-20 F991UA70 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10

mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

151,11 €

B99ZZ070 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10

mm de gruix

98,92000 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

11,77400 €

Otros conceptos 40,41600 €

P-21 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum

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

i compactada

61,59 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

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

54,40000 €

Otros conceptos 7,19000 €

P-22 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,57 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,11903 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02641 €

Otros conceptos 0,42456 €

P-23 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,93 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,38900 €

Otros conceptos 0,44614 €

P-24 FBB22911 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 55x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada

mecànicament

120,61 €

BBM1BGB1 u Placa d'orientació o situació, de 55x70 cm amb pintura no reflectora 99,67000 €

Otros conceptos 20,94000 €

P-25 FD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó

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

115,40 €

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, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,06523 €

Otros conceptos 50,54280 €

P-26 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=100 mm i reblert de rasa amb terres

seleccionades

4,44 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions

soterrades

1,32300 €

Otros conceptos 3,11700 €

P-27 FG312544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió baja assignada, amb designació RZ1-K

(AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums, colocació enterrada inclosa

3,82 €

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums

2,94780 €
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Otros conceptos 0,87220 €

P-28 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,27 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Otros conceptos 9,80420 €

P-29 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,6 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

323,88 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

179,73000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,24654 €

Otros conceptos 90,05346 €

P-30 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç

amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

564,62 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb

base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

403,18000 €

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

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,07467 €

Otros conceptos 101,51533 €

P-31 FHN85GE1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a

pressió alta de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada

al suport

205,91 €

BHU312J1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència

250 W

17,99000 €

BHN85GE0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a

pressió alta de 250 W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

155,74000 €

Otros conceptos 32,18000 €

P-32 FHNKA131 u Llumenera de a exteriors circular de a parcs i jardins 116,85 €

BHU82113 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió

d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de

color Ra=82

4,80000 €

BHNKA131 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus

TC-D de 13 W de potència i portalàmpades G24d-1, alimentació a 230 V, amb cos de

policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i pantalla, amb junt perimetral

d'EPDM, grau de protecció IP663, per a muntar superficialment

92,59000 €

Otros conceptos 19,46000 €

P-33 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 9 llistons de

2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,

ancorat amb daus de formigó

297,38 €

BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de

2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

210,00000 €

Otros conceptos 87,38000 €

P-34 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de

2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà,

ancorat amb daus de formigó

542,81 €
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BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de

2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

443,74000 €

Otros conceptos 99,07000 €

P-35 FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

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

74,97 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports

laterals de tub d'acer

59,00000 €

Otros conceptos 15,97000 €

P-36 FR47262J u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre

mínim 115 cm i profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ

353,30 €

BR47262J u Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 115 cm i

profunditat mínima 138 cm segons fórmules NTJ

336,48000 €

Otros conceptos 16,82000 €

P-37 FR48B62W u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600 cm, amb pa de terra

amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc

861,00 €

BR48B62W u Phoenix dactylifera de 500 a 600 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60

cm superior al del tronc

820,00000 €

Otros conceptos 41,00000 €

P-38 FR71291G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb

sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent

el corronat posterior , i la primera sega

1,36 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18655 €

Otros conceptos 1,17345 €

P-39 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i

càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,36 €

Otros conceptos 5,36000 €

P-40 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

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

4,17 €

Otros conceptos 4,17000 €

P-41 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,78 €

Otros conceptos 17,78000 €

P-42 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

33,87 €

Otros conceptos 33,87000 €

P-43 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la

brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km)

111,64 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb

una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,60000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

Otros conceptos 74,29000 €

P-44 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 26,01 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €
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B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Otros conceptos 4,21250 €

P-45 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf D 35/50 D, amb betum

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

compactada

58,05 €

B9H11232 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

51,75000 €

Otros conceptos 6,30000 €

P-46 G9H11BC2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum

millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,

estesa i compactada

59,08 €

B9H11BC2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 S, amb betum millorat amb

cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

52,73000 €

Otros conceptos 6,35000 €

P-47 G9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i

compactada

57,58 €

B9H11K31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

51,30000 €

Otros conceptos 6,28000 €

P-48 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1

kg/m2

0,59 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,41000 €

Otros conceptos 0,18000 €

P-49 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 1 kg/m2

13,59 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,31000 €

Otros conceptos 13,28000 €

P-50 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,49 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,11903 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02641 €

Otros conceptos 0,34456 €

P-51 GBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

1,57 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,77800 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18600 €

Otros conceptos 0,60600 €

P-52 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,09 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,23510 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,97639 €

Otros conceptos 0,87851 €

P-53 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

8,64 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

Otros conceptos 3,82193 €

P-54 GBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 69,95 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €

Otros conceptos 18,56000 €

P-55 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

129,15 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a

fonamentació de suport d'alumini

38,88000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament

de senyals de trànsit

69,90000 €

Otros conceptos 20,37000 €

P-56 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb una cara y tres focus 308,06 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,

òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

236,07000 €

Otros conceptos 71,99000 €

P-57 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 2 focus per

a bicicleta

146,97 €

BBBJ0030 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,

òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

82,65000 €

Otros conceptos 64,32000 €
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Obra 01 Presupuesto

Capítulo 01 Derribos y Excavaciones

Título 3 01 Derribos y limpieza

1 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a

la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb

pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny

de 20 km) (P - 43)

111,64 36,000 4.019,04

2 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de

subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament

de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

83,23 19,000 1.581,37

3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 42)

33,87 10,000 338,70

4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,

enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 5)

10,95 28,000 306,60

5 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o

contenidor (P - 6)

4,59 11,000 50,49

6 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

23)

0,93 30,000 27,90

7 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 22)

0,57 670,000 381,90

8 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó

amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o

contenidor (P - 39)

5,36 408,600 2.190,10

9 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió (P - 40)

4,17 5.104,770 21.286,89

10 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,

amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

5,09 7,000 35,63

11 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió (P - 41)

17,78 7,000 124,46

12 F2194H25 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre

camió (P - 1)

1,62 2.268,350 3.674,73

13 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de

subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de

fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior

aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

147,03 8,000 1.176,24

TOTAL Título 3 01.01.01 35.194,05

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 01 Derribos y Excavaciones

Título 3 02 Excavaciones y rellenos

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

0,54 7.496,000 4.047,84

2 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),

realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta

6,31 1.080,000 6.814,80

EUR
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sobre camió (P - 8)

3 F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit

(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió (P - 9)

9,82 143,753 1.411,65

4 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,5 i fins a 1 m, amb

material tolerable de la pròpia excavació (P - 10)

14,01 143,753 2.013,98

TOTAL Título 3 01.01.02 14.288,27

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 02 Instalaciones

Título 3 01 Saneamiento

1 FD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix

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

HM-20/P/20/I (P - 25)

115,40 4,000 461,60

TOTAL Título 3 01.02.01 461,60

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 02 Instalaciones

Título 3 03 Electricidad

1 FG312544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió baja assignada,

amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb

coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, colocació

enterrada inclosa (P - 27)

3,82 383,340 1.464,36

2 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla

de connexió a terra (P - 28)

11,27 383,340 4.320,24

3 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=100 mm i reblert de rasa

amb terres seleccionades (P - 26)

4,44 383,340 1.702,03

TOTAL Título 3 01.02.03 7.486,63

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 03 Pavimentos

Título 3 01 Calzada Tráfico rodado

1 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 98 % del PM (P - 44)

26,01 270,000 7.022,70

2 F9341731 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra adequada

i ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i

piconatge del material al 100% del PM (P - 13)

44,67 450,000 20.101,50

3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5

IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 48)

0,59 1.800,000 1.062,00

4 G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf D

35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 45)

58,05 194,400 11.284,92

5 G9H11BC2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC

35/50 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa

per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 46)

59,08 291,600 17.227,73

6 G9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B

35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa

57,58 486,000 27.983,88

EUR
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per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 47)

7 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4

ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 49)

13,59 1.800,000 24.462,00

TOTAL Título 3 01.03.01 109.144,73

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 03 Pavimentos

Título 3 02 Asfalto plaza

1 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P

- 12)

28,96 620,644 17.973,85

2 F9241731 m3 Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra

adequada i ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb

estenedora i piconatge del material al 100% del PM (P - 11)

44,67 662,019 29.572,39

3 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B

35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per

a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 21)

61,59 620,629 38.224,54

4 F961BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb

un cantell amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, 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 (P - 14)

38,39 297,100 11.405,67

5 F962BP57 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, amb

un cantell amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, 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 (P - 15)

49,28 53,180 2.620,71

6 F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de

10x8x10 cm, col·locats amb morter (P - 16)

22,68 350,280 7.944,35

7 F991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris

granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100

cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó (P -

19)

168,04 13,000 2.184,52

8 F991UA70 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre,

20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de

formigó (P - 20)

151,11 3,000 453,33

9 F981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces,

col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural (P

- 17)

253,87 10,000 2.538,70

10 F981AGAFFA36m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada

mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix,

col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article: ref.

HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 18)

258,28 31,000 8.006,68

TOTAL Título 3 01.03.02 120.924,74

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 04 Señalización

1 GBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 30 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

51)

1,57 197,000 309,29

2 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 50)

0,49 520,000 254,80

EUR
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3 GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm

0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

d'accionament manual (P - 52)

2,09 55,000 114,95

4 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 53)

8,64 40,863 353,06

5 GBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament (P - 54)

69,95 5,000 349,75

6 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre

(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 55)

129,15 7,000 904,05

7 FBB22911 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 55x70 cm, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 24)

120,61 2,000 241,22

8 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat segons plec de condicions amb una cara y

tres focus (P - 56)

308,06 8,000 2.464,48

9 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb

una cara i 2 focus per a bicicleta (P - 57)

146,97 9,000 1.322,73

TOTAL Capítulo 01.04 6.314,33

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 05 Mobiliario Urbano y jardineria

Título 3 01 Alumbrado Público

1 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m

de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN

40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 30)

564,62 4,000 2.258,48

2 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,6 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons

norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

(P - 29)

323,88 20,000 6.477,60

3 FHN85GE1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada

de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu econòmic, amb

bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport (P - 31)

205,91 4,000 823,64

4 FHNKA131 u Llumenera de a exteriors circular de a parcs i jardins (P - 32) 116,85 20,000 2.337,00

TOTAL Título 3 01.05.01 11.896,72

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 05 Mobiliario Urbano y jardineria

Título 3 02 Jardineria

1 FR48B62W u Subministrament de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 500 a 600

cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc (P -

37)

861,00 20,000 17.220,00

2 FR47262J u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 550 a 600 cm, amb

pa de terra de diàmetre mínim 115 cm i profunditat mínima 138 cm

segons fórmules NTJ (P - 36)

353,30 11,000 3.886,30

3 FR71291G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons

NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %,

superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior , i la

primera sega (P - 38)

1,36 1.296,870 1.763,74

TOTAL Título 3 01.05.02 22.870,04

EUR
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Obra 01 Presupuesto

Capítulo 05 Mobiliario Urbano y jardineria

Título 3 03 Mobiliario público

1 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de

llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols

i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de

formigó (P - 33)

297,38 32,000 9.516,16

2 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de

llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,

cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb

daus de formigó (P - 34)

542,81 3,000 1.628,43

3 FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer

perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions

mecàniques (P - 35)

74,97 22,000 1.649,34

TOTAL Título 3 01.05.03 12.793,93

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 06 Seguridad y Salud

1 EC121402 u Seguridad y Salud (P - 0) 12.122,15 1,000 12.122,15

TOTAL Capítulo 01.06 12.122,15

Obra 01 Presupuesto

Capítulo 07 Control de Calidad

1 L45RUP10 u Control y Calidad (P - 0) 4.467,24 1,000 4.467,24

TOTAL Capítulo 01.07 4.467,24

EUR
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NIVEL 3: Título 3 Importe

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

Título 3 01.01.01  Derribos y limpieza 35.194,05

Título 3 01.01.02  Excavaciones y rellenos 14.288,27

Capítulo 01.01  Derribos y Excavaciones 49.482,32

Título 3 01.02.01  Saneamiento 461,60

Título 3 01.02.03  Electricidad 7.486,63

Capítulo 01.02  Instalaciones 7.948,23

Título 3 01.03.01  Calzada Tráfico rodado 109.144,73

Título 3 01.03.02  Asfalto plaza 120.924,74

Capítulo 01.03  Pavimentos 230.069,47

Título 3 01.05.01  Alumbrado Público 11.896,72

Título 3 01.05.02  Jardineria 22.870,04

Título 3 01.05.03  Mobiliario público 12.793,93

Capítulo 01.05  Mobiliario Urbano y jardineria 47.560,69

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

335.060,71

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

NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  Derribos y Excavaciones 49.482,32

Capítulo 01.02  Instalaciones 7.948,23

Capítulo 01.03  Pavimentos 230.069,47

Capítulo 01.04  Señalización 6.314,33

Capítulo 01.05  Mobiliario Urbano y jardineria 47.560,69

Capítulo 01.06  Seguridad y Salud 12.122,15

Capítulo 01.07  Control de Calidad 4.467,24

Obra 01 Presupuesto 357.964,43

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

357.964,43

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto 357.964,43

357.964,43

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 1Pág.:Fecha:

Máscara: * (Ordenación por importe)

18/06/13

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE % %ACUM

F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

61,59 620,629 10,6838.224,54 10,681

F9241731 m3 Subbase de terra-ciment
elaborada a l'obra en planta,
amb terra adequada i ciment
putzolànic CEM IV/B 32,5 N,
col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100%
del PM

44,67 662,019 8,2629.572,39 18,942

G9H11K31 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 32
base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa
base i granulat granític,
estesa i compactada

57,58 486,000 7,8227.983,88 26,763

G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

13,59 1.800,000 6,8324.462,00 33,594

G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,17 5.104,770 5,9521.286,89 39,545

F9341731 m3 Base de terra-ciment elaborada
a l'obra en planta, amb terra
adequada i ciment putzolànic
CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del
material al 100% del PM

44,67 450,000 5,6220.101,50 45,156

F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 100 %
del PM

28,96 620,644 5,0217.973,85 50,177

G9H11BC2 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
bin BC 35/50 S, amb betum
millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

59,08 291,600 4,8117.227,73 54,998

FR48B62W u Subministrament de Phoenix
dactylifera d'alçària d'estípit
de 500 a 600 cm, amb pa de
terra amb un diàmetre 60 cm
superior al del tronc

861,00 20,000 4,8117.220,00 59,809

EC121402 u Seguridad y Salud 12.122,15 1,000 3,3912.122,15 63,1810

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 2Pág.:Fecha:

Máscara: * (Ordenación por importe)

18/06/13

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE % %ACUM

F961BP57 m Vorada de pedra granítica
escairada, buixardada, de forma
recta, amb un cantell amb forma
arrodonida, de 7 a 10x20 cm,
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

38,39 297,100 3,1911.405,67 66,3711

G9H11232 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf D 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

58,05 194,400 3,1511.284,92 69,5212

FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical
pintat i envernissat, de 180 cm
de llargària, amb 9 llistons de
2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de
formigó

297,38 32,000 2,669.516,16 72,1813

F981AGAFFA36m Rampa per a gual de forma
recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre
base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a
compressió. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM

258,28 31,000 2,248.006,68 74,4214

F973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb
llambordins de pedra granítica,
de 10x8x10 cm, col·locats amb
morter

22,68 350,280 2,227.944,35 76,6415

G921201J m3 Subbase de tot-u artificial,
col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98 %
del PM

26,01 270,000 1,967.022,70 78,6016

F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora
i càrrega indirecta sobre camió

6,31 1.080,000 1,906.814,80 80,5017

FHM11H22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,6 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de
formigó

323,88 20,000 1,816.477,60 82,3118

L45RUP10 u Control y Calidad 4.467,24 1,000 1,254.467,24 83,5619

FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

11,27 383,340 1,214.320,24 84,7720

EUR
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F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb pala carregadora
i càrrega mecànica sobre camió

0,54 7.496,000 1,134.047,84 85,9021

G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre
de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

111,64 36,000 1,124.019,04 87,0222

FR47262J u Subministrament de Pinus
halepensis d'alçària de 550 a
600 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 115 cm i
profunditat mínima 138 cm
segons fórmules NTJ

353,30 11,000 1,093.886,30 88,1123

F2194H25 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre terra, de fins
a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1,62 2.268,350 1,033.674,73 89,1324

F962BP57 m Vorada de pedra granítica
escairada, buixardada, de forma
corba, amb un cantell amb forma
arrodonida, de 7 a 10x20 cm,
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

49,28 53,180 0,732.620,71 89,8625

F981PGAF u Capçal de gual de pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada de 120 x 40 cm, amb
la cantonada en forma
rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre
base de formigó reciclat no
estructural

253,87 10,000 0,712.538,70 90,5726

HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat segons
plec de condicions amb una cara
y tres focus

308,06 8,000 0,692.464,48 91,2627

FHNKA131 u Llumenera de a exteriors
circular de a parcs i jardins

116,85 20,000 0,652.337,00 91,9228

FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa
d'acer galvanitzat, de 8 m
d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de
formigó

564,62 4,000 0,632.258,48 92,5529

G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,36 408,600 0,612.190,10 93,1630

EUR
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F991A100 u Escocell quadrat amb marc
perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm
de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó

168,04 13,000 0,612.184,52 93,7731

F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària de 0,5 i fins a 1 m,
amb material tolerable de la
pròpia excavació

14,01 143,753 0,562.013,98 94,3332

FR71291G m2 Sembra de barreja de llavors
per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora
de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície de
500 a 2000 m2, incloent el
corronat posterior , i la
primera sega

1,36 1.296,870 0,491.763,74 94,8233

FDG31311 m Canalització amb tub de PVC
corrugat de D=100 mm i reblert
de rasa amb terres
seleccionades

4,44 383,340 0,481.702,03 95,3034

FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat,
amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions
mecàniques

74,97 22,000 0,461.649,34 95,7635

FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical
pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 18 llistons
de 2,5x5,2 cm, amb respatller
de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de
formigó

542,81 3,000 0,451.628,43 96,2136

F21H1641 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

83,23 19,000 0,441.581,37 96,6637

FG312544 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió baja
assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x
4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, colocació enterrada
inclosa

3,82 383,340 0,411.464,36 97,0738

F222262A m3 Excavació de rasa i pou de fins
a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

9,82 143,753 0,391.411,65 97,4639

EUR
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HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb
sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i 2 focus per a
bicicleta

146,97 9,000 0,371.322,73 97,8340

F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

147,03 8,000 0,331.176,24 98,1641

G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,59 1.800,000 0,301.062,00 98,4542

GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

129,15 7,000 0,25904,05 98,7143

FHN85GE1 u Llumenera simètrica amb difusor
troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de preu
econòmic, amb bastidor
metàl·lic i cúpula reflectora,
acoblada al suport

205,91 4,000 0,23823,64 98,9444

FD5JCF08 u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 30
cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

115,40 4,000 0,13461,60 99,0745

F991UA70 u Escocell circular de planxa
d'acer galvanitzat, de 100 cm
de diàmetre, 20 cm d'alçària i
10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

151,11 3,000 0,13453,33 99,1946

FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm
5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,57 670,000 0,11381,90 99,3047

GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

8,64 40,863 0,10353,06 99,4048

GBB22201 u Placa amb pintura no reflectora
de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

69,95 5,000 0,10349,75 99,5049

G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

33,87 10,000 0,09338,70 99,5950
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GBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa contínua de 30 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1,57 197,000 0,09309,29 99,6851

F21Q1121 u Retirada de banc de fusta
convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

10,95 28,000 0,09306,60 99,7652

GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm
5/12, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,49 520,000 0,07254,80 99,8353

FBB22911 u Placa amb pintura no reflectora
rectangular de 55x70 cm, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament

120,61 2,000 0,07241,22 99,9054

G21B3001 m Desmuntatge de barana
metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

17,78 7,000 0,03124,46 99,9455

GBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal discontínua de 50
cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

2,09 55,000 0,03114,95 99,9756

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

4,59 11,000 0,0150,49 99,9857

F21DQG02 u Demolició d'embornal de
70x30x85 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

5,09 7,000 0,0135,63 99,9958

FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,93 30,000 0,0127,90 100,0059

TOTAL: 100,00357.964,42

EUR
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357.964,43PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

46.535,3813 % Gastos Generales SOBRE 357.964,43....................................................................................................................................

6 % Beneficio SOBRE 357.964,43....................................................................................................................................21.477,87

Subtotal 425.977,68

21 % IVA SOBRE 425.977,68....................................................................................................................................89.455,31

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 515.432,99€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS )


