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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 101.323,000

2 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, 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 C Unidades Total

2 Tramo SUR 7.801,000 7.801,000 C#

3 Tramo NORTE 20.739,000 20.739,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 28.540,000

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 2.521,000

4 G21D5PPB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 C Unidades

2 Tramo SUR 1.474,000 1.474,000 C#

3 Tramo NORTE 130,000 130,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 1.604,000

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 C Cortes Longitud

2 Tramo SUR 2,000 6,000 12,000 C#*D#

3 Tramo NORTE 9,000 6,000 54,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 66,000

6 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

7 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

9 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 1.090,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 3 01  DESMONTE

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 C Unidades Total

2 Tramo SUR (tronco) 1.701,000 1.701,000 C#

3 Tramo NORTE (tronco) 55.258,000 55.258,000 C#

4 Accesos 1.200,000 1.200,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 58.159,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 3 02  TERRAPLÉN

1 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, 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 58.159,000

2 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable 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 41.180,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 3 03  CORONACIÓN

1 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 C Unidades

2 Tramo SUR (tronco) 4.368,000 4.368,000 C#

3 Tramo NORTE (tronco) 22.520,000 22.520,000 C#

4 Accesos 2.700,000 2.700,000 C#

5 Berma terraplén 1.800,000 1.800,000 C#
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 31.388,000

2 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al
100 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 31.388,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  DRENAJE
Título 3 01  DRENAJE TRANSVERSAL

1 G22244C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

MEDICIÓN DIRECTA 8.380,000

2 GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de 25 cm, rebliment
fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

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

1 C Longitud

2 ODT 01 11,000 11,000 C#

3 ODT 02 18,000 18,000 C#

4 ODT 03 13,000 13,000 C#

5 ODT 04 13,000 13,000 C#

6 ODT 05 15,000 15,000 C#

7 ODT 06 18,000 18,000 C#

8 ODT 07 16,000 16,000 C#

9 ODT 08 21,000 21,000 C#

10 ODT 09 19,000 19,000 C#

11 ODT 10 14,000 14,000 C#

12 ODT 11 20,000 20,000 C#

13 ODT 12 54,000 54,000 C#

14 ODT 13 15,000 15,000 C#

15 ODT 14 30,000 30,000 C#

16 ODT 15 27,000 27,000 C#

17 ODT 16 29,000 29,000 C#

18 ODT 17 20,000 20,000 C#

19 ODT 18 18,000 18,000 C#

20 ODT 19 14,000 14,000 C#

21 ODT aux 01 15,000 15,000 C#

22 ODT aux 02 9,000 9,000 C#

23 ODT aux 03 10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 419,000
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 4

3 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

MEDICIÓN DIRECTA 8.380,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  DRENAJE
Título 3 02  DRENAJE LONGITUDINAL

1 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10

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

1 C Longitud Total

2 ODL Acceso 01 15,000 15,000 C#

3 ODL Acceso 06 11,000 11,000 C#

4 ODL Acceso 09 12,000 12,000 C#

5 ODL Acceso 14 10,000 10,000 C#

6 ODL Acceso 15 10,000 10,000 C#

7 ODL Acceso 16 7,000 7,000 C#

8 ODL Acceso 17 10,000 10,000 C#

9 ODL Acceso 18 9,000 9,000 C#

10 ODL Acceso 19 9,000 9,000 C#

11 ODL Acceso 24 8,000 8,000 C#

12 ODL Acceso 27 10,000 10,000 C#

13 ODL Acceso 28 7,000 7,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 118,000

2 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

MEDICIÓN DIRECTA 29,500

3 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

MEDICIÓN DIRECTA 29,500

4 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 C Longitud

2 Tramo SUR 293,000 293,000 C#

3 Tramo NORTE 1.562,000 1.562,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 1.855,000
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 5

5 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 C Longitud

2 Tramo SUR 189,000 189,000 C#

3 Tramo NORTE 654,000 654,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 843,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  FIRMES Y PAVIMENTOS
Título 3 01  MEZCLAS BITUMINOSAS

1 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 C Toneladas

2 Tramo SUR 641,900 641,900 C#

3 Tramo CR 930,480 930,480 C#

4 Accesos  SUR 102,700 102,700 C#

TOTAL MEDICIÓN 1.675,080

2 G9H118E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 C Superfície

2 Tramo NORTE 5.216,200 5.216,200 C#

3 Accesos NORTE 711,900 711,900 C#

TOTAL MEDICIÓN 5.928,100

3 G9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

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

1 C Superfície

2 Tramo SUR 934,900 934,900 C#

3 Accesos  SUR 143,800 143,800 C#

TOTAL MEDICIÓN 1.078,700

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  FIRMES Y PAVIMENTOS
Título 3 02  RIEGOS
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 6

1 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 C Superfície

2 Tramo SUR 11.053,700 11.053,700 C#

3 Tramo CR 7.753,400 7.753,400 C#

4 Tramo NORTE 27.625,500 27.625,500 C#

5 Accesos  SUR 1.712,400 1.712,400 C#

6 Accesos NORTE 3.707,900 3.707,900 C#

TOTAL MEDICIÓN 51.852,900

2 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2

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

1 C Superfície

2 Tramo SUR 5.564,900 5.564,900 C#

3 Tramo NORTE 27.625,500 27.625,500 C#

4 Accesos  SUR 856,200 856,200 C#

5 Accesos NORTE 3.707,900 3.707,900 C#

TOTAL MEDICIÓN 37.754,500

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  FIRMES Y PAVIMENTOS
Título 3 03  CAPAS GRANULARES

1 G9351425 m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM

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

1 C Volumen

2 Tramo SUR 1.669,500 1.669,500 C#

3 Tramo NORTE 8.802,600 8.802,600 C#

4 Accesos  SUR 256,900 256,900 C#

5 Accesos NORTE 1.112,400 1.112,400 C#

TOTAL MEDICIÓN 11.841,400

2 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM

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

1 C Volumen

2 Accesos  SUR 71,900 71,900 C#

3 Accesos NORTE 304,000 304,000 C#
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 7

TOTAL MEDICIÓN 375,900

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  FIRMES Y PAVIMENTOS
Título 3 04  URBANIZACIÓN GLORIETA

1 G9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

2 G96611D5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 <= 15 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES
Título 3 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

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 15.663,000

2 GBA12110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/9, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 1.668,000

3 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 340,000

4 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

MEDICIÓN DIRECTA 140,000

5 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 800,000

7 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

EUR



Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 8

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES
Título 3 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

2 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

3 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

4 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES
Título 3 03  SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport

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

1 C Longitud Total

2 Barrera de contención SIMPLE 6.178,000 6.178,000 C#

3 Barrera de contención DOBLE 876,000 876,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 7.054,000

2 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible

MEDICIÓN DIRECTA 79,000

3 GB2B4531 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària, amb dos
amortidors, col·locat clavat

MEDICIÓN DIRECTA 5.879,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  MEDIDAS CORRECTORAS
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Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 9

Título 3 01  RESTAURACIÓN DE TALUDES

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

MEDICIÓN DIRECTA 10.028,000

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 50.140,000

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

MEDICIÓN DIRECTA 50.140,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 3 02  RESTAURACIÓN DE ZONAS DE OCUP.TEMP. Y ZONAS DEM.

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

MEDICIÓN DIRECTA 1.778,000

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 8.890,000

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

MEDICIÓN DIRECTA 8.890,000

4 GR4G9251 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

5 GR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
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 80,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 3 03  CONDICIONAMIENTO PASOS DE FAUNA

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

EUR



Presupuesto
Proyecto de carretera entre Santpedor y Castellnou de Bages

MEDICIONES Pág.: 10

MEDICIÓN DIRECTA 563,200

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 2.816,000

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

MEDICIÓN DIRECTA 2.816,000

4 GR4G9251 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l

MEDICIÓN DIRECTA 120,000

5 GR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
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 120,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 3 04  AJARDINADO GLORIETA

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

MEDICIÓN DIRECTA 19,000

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 95,030

3 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

MEDICIÓN DIRECTA 95,030

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 07  ALUMBRADO

1 GHN32G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

2 GHM3U140 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint cada braç,
amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GHM3U130 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 10,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint cada braç,
amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

4 GHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 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

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 900,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 08  SEGURIDAD Y SALUD

1 H3OA0001 p.a Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi del Pla de Seguretat i Salut

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 09  SEGURIDAD VIAL

1 H3OA002 p.a Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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G2194XC5P-1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,27 €

(TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

G219Q105P-2 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,33 €

(TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

G219Q200P-3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,37 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G21B1301P-4 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,26 €

(SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

G21B4001P-5 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,51 €

(TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

G21D1201P-6 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,70 €

(UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

G21D5PPBP-7 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 10 cm
de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2,92 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2212101P-8 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,39 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G2224121P-9 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,19 €

(SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

G22244C3P-10 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

5,54 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G2225221P-11 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

5,72 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2261211P-12 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

2,36 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G2264211P-13 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable 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

6,96 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G2285B0FP-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

19,43 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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G228L10FP-15 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

6,03 €

(SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G22D1011P-16 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,86 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G2A15000P-17 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,60 €

(CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G91912B1P-18 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 100 % del PM

6,14 €

(SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

G931201LP-19 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM

24,97 €

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G9351425P-20 m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98% del PM

36,97 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G96611D5P-21 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-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 <= 15 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

47,38 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G9E13104P-22 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,33 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

G9H117E1P-23 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,95 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G9H118E1P-24 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

55,44 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G9H11BE1P-25 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

54,91 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

G9J13J40P-26 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

12,25 €

(DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

G9J14J50P-27 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació
1,1 kg/m2

0,49 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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GB2A1001P-28 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

21,73 €

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GB2B4531P-29 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, com a màxim d'1,6 m de
llargària, amb dos amortidors, col·locat clavat

32,91 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

GB2Z1000P-30 u Extrem ancorat de barrera flexible 399,35 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GBA12110P-31 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/9, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,43 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GBA18110P-32 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,46 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GBA1G110P-33 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GBA21211P-34 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

1,86 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GBA22411P-35 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,47 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GBA31110P-36 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

7,79 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GBA6U150P-37 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5
cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

233,93 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GBB11121P-38 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

80,18 €

(OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GBB11261P-39 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

106,45 €

(CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GBB11361P-40 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

152,80 €

(CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

GBB21951P-41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x170 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

253,81 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
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GD5591E5P-42 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

42,33 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

GD571110P-43 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

13,33 €

(TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

GD57U015P-44 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

28,21 €

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

GD75TAK5P-45 m Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera
de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

449,57 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)

GDG3U030P-46 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

10,83 €

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GHM31N8AP-47 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 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

601,91 €

(SEISCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

GHM3U130P-48 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 10,00 m d'alçària i 2,00 m
de sortint cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

715,33 €

(SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

GHM3U140P-49 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 12,00 m d'alçària i 2,00 m
de sortint cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

939,12 €

(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

GHN32G31P-50 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

276,24 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

GR3A4010P-51 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,22 €

(CERO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

GR3P1C16P-52 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 2,79 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GR4G9251P-53 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l 5,07 €

(CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

GR664668P-54 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 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

33,65 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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GR71370JP-55 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i
superfície de 500 a 2000 m2

0,75 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GR721AK0P-56 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

1,03 €

(UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

H3OA0001P-57 p.a Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi del Pla de
Seguretat i Salut

60.820,62 €

(SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H3OA002P-58 p.a Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

70.000,00 €

(SETENTA MIL EUROS)



 

Firma del Cuadro de Precios núm. 1 por parte del autor 

del presente Proyecto 

 

Barcelona, enero de 2013, 

El autor del Proyecto: 

 

Oliver Alcalde Fernández 
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P-1 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m

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

3,27 €

Otros conceptos 3,27000 €

P-2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,33 €

Otros conceptos 3,33000 €

P-3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,37 €

Otros conceptos 0,37000 €

P-4 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats

cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,26 €

Otros conceptos 6,26000 €

P-5 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

30,51 €

Otros conceptos 30,51000 €

P-6 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó

vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,70 €

Otros conceptos 1,70000 €

P-7 G21D5PPB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària, amb parets de 10 cm

de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2,92 €

Otros conceptos 2,92000 €

P-8 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,39 €

Otros conceptos 2,39000 €

P-9 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,19 €

Otros conceptos 6,19000 €

P-10 G22244C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,

en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

5,54 €

Otros conceptos 5,54000 €

P-11 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

5,72 €

Otros conceptos 5,72000 €

P-12 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

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

d'humectació

2,36 €

B0111000 m3 Aigua 0,05650 €

Otros conceptos 2,30350 €

P-13 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable 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

6,96 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,38000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05650 €

Otros conceptos 2,52350 €

P-14 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

19,43 €
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Otros conceptos 19,43000 €

P-15 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

6,03 €

Otros conceptos 6,03000 €

P-16 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,86 €

Otros conceptos 0,86000 €

P-17 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,60 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,33000 €

Otros conceptos 0,27000 €

P-18 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35 cm de gruix, i

compactació del material al 100 % del PM

6,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,05650 €

Otros conceptos 6,08350 €

P-19 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del

PM

24,97 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,43600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05650 €

Otros conceptos 4,47750 €

P-20 G9351425 m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb

estenedora i piconatge del material al 98% del PM

36,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,02825 €

Otros conceptos 36,94175 €

P-21 G96611D5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de

20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T

(R-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 <= 15 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

47,38 €

B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14

cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5

MPa), segons UNE-EN 1340

27,03750 €

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

UNE-EN 998-2

0,06195 €

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

2,81466 €

Otros conceptos 17,46589 €

P-22 G9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

23,33 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,34440 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28852 €

B0111000 m3 Aigua 0,01130 €

Otros conceptos 16,68578 €

P-23 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum

millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

55,95 €
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B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb

cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

50,10000 €

Otros conceptos 5,85000 €

P-24 G9H118E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum

millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

55,44 €

B9H118E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb

cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

49,61000 €

Otros conceptos 5,83000 €

P-25 G9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum

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

estesa i compactada

54,91 €

B9H11BE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb

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

49,11000 €

Otros conceptos 5,80000 €

P-26 G9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb

dotació 1 kg/m2

12,25 €

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

C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,28000 €

Otros conceptos 11,97000 €

P-27 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 CUR(ECR-1), amb dotació

1,1 kg/m2

0,49 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus

C60B3/B4 CUR(ECR-1)

0,30800 €

Otros conceptos 0,18200 €

P-28 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

21,73 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,15750 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en

doble ona amb característiques AASHO

15,73000 €

Otros conceptos 4,84250 €

P-29 GB2B4531 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, com a màxim d'1,6 m de

llargària, amb dos amortidors, col·locat clavat

32,91 €

BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 13,52000 €

BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat 12,88000 €

Otros conceptos 6,51000 €

P-30 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible 399,35 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 13,89000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en

doble ona amb característiques AASHO

125,84000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,23980 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27300 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 6,86000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14560 €

Otros conceptos 252,10160 €
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P-31 GBA12110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/9, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,43 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,10024 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02379 €

Otros conceptos 0,30597 €

P-32 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,46 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,12127 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02747 €

Otros conceptos 0,31126 €

P-33 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,76 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,08543 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,35050 €

Otros conceptos 0,32407 €

P-34 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura

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

1,86 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,22546 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,92953 €

Otros conceptos 0,70501 €

P-35 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,47 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,40130 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,33500 €

Otros conceptos 0,73370 €

P-36 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

7,79 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,83717 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,50360 €

Otros conceptos 3,44923 €

P-37 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5

cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al

paviment

233,93 €

BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5

cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al

paviment

198,64000 €

Otros conceptos 35,29000 €

P-38 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

80,18 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 63,29000 €

Otros conceptos 16,89000 €

P-39 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

106,45 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 88,31000 €
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Otros conceptos 18,14000 €

P-40 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

152,80 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 132,45000 €

Otros conceptos 20,35000 €

P-41 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x170 cm, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

253,81 €

BBM1BGP2 u Placa d'orientació o situació, de 55x170 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 222,16000 €

Otros conceptos 31,65000 €

P-42 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15 cm de formigó

HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

42,33 €

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

7,00514 €

BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 20,52750 €

Otros conceptos 14,79736 €

P-43 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants

13,33 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02156 €

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

7,07590 €

Otros conceptos 5,84780 €

P-44 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a

compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

28,21 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09205 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,54560 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,05800 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 17,33480 €

Otros conceptos 9,76855 €

P-45 GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera

de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

449,57 €

BD75T000 m Tub de formigó de diàmetre 200 cm 216,68850 €

B0111000 m3 Aigua 0,00565 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2

1,03086 €

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

99,08982 €
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Otros conceptos 132,75517 €

P-46 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i

de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

10,83 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

2,75100 €

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

2,77593 €

Otros conceptos 5,30307 €

P-47 GHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 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

601,91 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 35,90000 €

BHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 1,5 m de sortint, d'un braç

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

436,27000 €

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

33,83952 €

Otros conceptos 95,90048 €

P-48 GHM3U130 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 10,00 m d'alçària i 2,00 m

de sortint cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa

l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,

instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

715,33 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €

BHM3U130 u Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment galvanitzat de 10,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint

cada braç, planxa de 4 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre

dau de formigó

420,88000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge

indeleble i material auxiliar necessari

16,08000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per

a canalitzacions soterrades

2,24400 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,85800 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,90680 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,40000 €

Otros conceptos 178,75720 €

P-49 GHM3U140 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 12,00 m d'alçària i 2,00 m

de sortint cada braç, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa

l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,

instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

939,12 €

BHM3U140 u Bàcul metàl·lic doble troncocònic totalment galvanitzat de 12,00 m d'alçària i 2,00 m de sortint

cada braç, planxa de 5 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre

dau de formigó

630,66000 €
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BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge

indeleble i material auxiliar necessari

19,43000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per

a canalitzacions soterrades

2,24400 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,85800 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,90680 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,40000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €

Otros conceptos 189,41720 €

P-50 GHN32G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada i acoblada al suport

276,24 €

BHN32G30 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de

sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior, tancada

242,93000 €

Otros conceptos 33,31000 €

P-51 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi

segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,22 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,09150 €

Otros conceptos 0,12850 €

P-52 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 2,79 €

Otros conceptos 2,79000 €

P-53 GR4G9251 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l 5,07 €

BR4G9251 u Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l 4,83000 €

Otros conceptos 0,24000 €

P-54 GR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de

plantació de 60x60x40 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

33,65 €

B0111000 m3 Aigua 0,03277 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 2,17512 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 9,51350 €

Otros conceptos 21,92861 €

P-55 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de

flor segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i

superfície de 500 a 2000 m2

0,75 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,

segons NTJ 07N

0,46629 €
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Otros conceptos 0,28371 €

P-56 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch

de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob

organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base

acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2

1,03 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb

gramínies, segons NTJ 07N

0,13020 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16600 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,16470 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,33300 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,08940 €

B0111000 m3 Aigua 0,00226 €

Otros conceptos 0,14444 €

P-57 H3OA0001 p.a Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi del Pla de

Seguretat i Salut

60.820,62 €

Sin descomposición 60.820,62000 €

P-58 H3OA002 p.a Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant

l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

70.000,00 €

Sin descomposición 70.000,00000 €



 

Firma del Cuadro de Precios núm. 2 por parte del autor 

del presente Proyecto 

 

Barcelona, enero de 2013, 

El autor del Proyecto: 

 

Oliver Alcalde Fernández 
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PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 Trabajos previos y demoliciones

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 16)

0,86 101.323,000 87.137,78

2 G2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix

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

càrrega sobre camió (P - 1)

3,27 28.540,000 93.325,80

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió (P - 3)

0,37 2.521,000 932,77

4 G21D5PPB m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 50 cm d'amplària,

amb parets de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell

trencador i càrrega sobre camió (P - 7)

2,92 1.604,000 4.683,68

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

fins a una fondària de 20 cm (P - 2)

3,33 66,000 219,78

6 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60

cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió (P - 6)

1,70 40,000 68,00

7 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la

vora (P - 11)

5,72 60,000 343,20

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

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 5)

30,51 30,000 915,30

9 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió (P - 4)

6,26 1.090,000 6.823,40

TOTAL Capítulo 01.01 194.449,71

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 Movimiento de tierras

Título 3 01 Desmonte

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

2,39 58.159,000 139.000,01

TOTAL Título 3 01.02.01 139.000,01

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 Movimiento de tierras

Título 3 02 Terraplén

1 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, 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 - 12)

2,36 58.159,000 137.255,24

2 G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable 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 - 13)

6,96 41.180,000 286.612,80

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 2

TOTAL Título 3 01.02.02 423.868,04

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 Movimiento de tierras

Título 3 03 Coronación

1 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 17) 5,60 31.388,000 175.772,80

2 G91912B1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada de 25 a 35

cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM (P - 18)

6,14 31.388,000 192.722,32

TOTAL Título 3 01.02.03 368.495,12

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 03 Drenaje

Título 3 01 Drenaje transversal

1 G22244C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i

més de 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i

càrrega mecànica del material excavat (P - 10)

5,54 8.380,000 46.425,20

2 GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb

morter M-10 , solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb

formigó HM-20/P/20/I (P - 45)

449,57 419,000 188.369,83

3 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 - 15)

6,03 8.380,000 50.531,40

TOTAL Título 3 01.03.01 285.326,43

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 03 Drenaje

Título 3 02 Drenaje longitudinal

1 GD5591E5 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 15

cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (P - 42)

42,33 118,000 4.994,94

2 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(P - 9)

6,19 29,500 182,61

3 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material

seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25

cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 14)

19,43 29,500 573,19

4 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20

N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de

terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants (P - 44)

28,21 1.855,000 52.329,55

5 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,

amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de

resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no

classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

resultants (P - 43)

13,33 843,000 11.237,19

EUR
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TOTAL Título 3 01.03.02 69.317,48

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 Firmes y pavimentos

Título 3 01 Mezclas bituminosas

1 G9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf

BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria

semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i

compactada (P - 23)

55,95 1.675,080 93.720,73

2 G9H118E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf

BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria

semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i

compactada (P - 24)

55,44 5.928,100 328.653,86

3 G9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC

50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa

per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 25)

54,91 1.078,700 59.231,42

TOTAL Título 3 01.04.01 481.606,01

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 Firmes y pavimentos

Título 3 02 Riegos

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

ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 26)

12,25 51.852,900 635.198,03

2 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4

CUR(ECR-1), amb dotació 1,1 kg/m2 (P - 27)

0,49 37.754,500 18.499,71

TOTAL Título 3 01.04.02 653.697,74

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 Firmes y pavimentos

Título 3 03 Capas granulares

1 G9351425 m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L

32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del

PM (P - 20)

36,97 11.841,400 437.776,56

2 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del

material al 100% del PM (P - 19)

24,97 375,900 9.386,22

TOTAL Título 3 01.04.03 447.162,78

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 Firmes y pavimentos

Título 3 04 Urbanización glorieta

1 G9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment

pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 22)

23,33 70,000 1.633,10

EUR
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2 G96611D5 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 <= 15 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 21)

47,38 24,000 1.137,12

TOTAL Título 3 01.04.04 2.770,22

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 Señalización y protecciones

Título 3 01 Señalización horizontal

1 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

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

33)

0,76 15.663,000 11.903,88

2 GBA12110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/9, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 31)

0,43 1.668,000 717,24

3 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 - 32)

0,46 340,000 156,40

4 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb

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

manual (P - 35)

2,47 140,000 345,80

5 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm

0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

d'accionament manual (P - 34)

1,86 30,000 55,80

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

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 36)

7,79 800,000 6.232,00

7 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines

reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la

part proporcional de elements terminals i fixada al paviment (P - 37)

233,93 6,000 1.403,58

TOTAL Título 3 01.05.01 20.814,70

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 Señalización y protecciones

Título 3 02 Señalización vertical

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 38)

80,18 14,000 1.122,52

2 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 40)

152,80 27,000 4.125,60

3 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 39)

106,45 70,000 7.451,50

4 GBB21951 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de

55x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 41)

253,81 3,000 761,43

TOTAL Título 3 01.05.02 13.461,05

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 Señalización y protecciones

Título 3 03 Sistemas de contención de vehículos

EUR
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1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona

amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat

sobre suport (P - 28)

21,73 7.054,000 153.283,42

2 GB2Z1000 u Extrem ancorat de barrera flexible (P - 30) 399,35 79,000 31.548,65

3 GB2B4531 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, com a

màxim d'1,6 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat clavat (P -

29)

32,91 5.879,000 193.477,89

TOTAL Título 3 01.05.03 378.309,96

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 Medidas correctoras

Título 3 01 Restauración de taludes

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 52)

2,79 10.028,000 27.978,12

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 51)

0,22 50.140,000 11.030,80

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix

manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb

una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de

palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral

d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de

base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 56)

1,03 50.140,000 51.644,20

TOTAL Título 3 01.06.01 90.653,12

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 Medidas correctoras

Título 3 02 Restauración de zonas de ocup.temp. y zonas dem.

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 52)

2,79 1.778,000 4.960,62

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 51)

0,22 8.890,000 1.955,80

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix

manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb

una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de

palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral

d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de

base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 56)

1,03 8.890,000 9.156,70

4 GR4G9251 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l (P - 53) 5,07 80,000 405,60

5 GR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,

excavació de clot de plantació de 60x60x40 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 - 54)

33,65 80,000 2.692,00

TOTAL Título 3 01.06.02 19.170,72

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 6

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 Medidas correctoras

Título 3 03 Condicionamiento pasos de fauna

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 52)

2,79 563,200 1.571,33

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 51)

0,22 2.816,000 619,52

3 GR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix

manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb

una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de

palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral

d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de

base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 56)

1,03 2.816,000 2.900,48

4 GR4G9251 u Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 5 l (P - 53) 5,07 120,000 608,40

5 GR664668 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,

excavació de clot de plantació de 60x60x40 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 - 54)

33,65 120,000 4.038,00

TOTAL Título 3 01.06.03 9.737,73

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 Medidas correctoras

Título 3 04 Ajardinado glorieta

1 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 52)

2,79 19,000 53,01

2 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 51)

0,22 95,030 20,91

3 GR71370J m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició

d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de

tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2

(P - 55)

0,75 95,030 71,27

TOTAL Título 3 01.06.04 145,19

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 07 Alumbrado

1 GHN32G31 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu superior,

tancada i acoblada al suport (P - 50)

276,24 18,000 4.972,32

2 GHM3U140 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 12,00

m d'alçària i 2,00 m de sortint cada braç, amb base platina i porta,

col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,

gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació

elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants

a l'abocador (P - 49)

939,12 1,000 939,12

3 GHM3U130 u Bácul de planxa d'acer galvanitzat, troncocònic de dos braços de 10,00

m d'alçària i 2,00 m de sortint cada braç, amb base platina i porta,

715,33 3,000 2.145,99

EUR
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col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,

gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació

elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants

a l'abocador (P - 48)

4 GHM31N8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 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 - 47)

601,91 8,000 4.815,28

5 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2

tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de

recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 46)

10,83 900,000 9.747,00

TOTAL Capítulo 01.07 22.619,71

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 08 Seguridad y Salud

1 H3OA0001 p.a Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a

l'Estudi del Pla de Seguretat i Salut (P - 57)

60.820,62 1,000 60.820,62

TOTAL Capítulo 01.08 60.820,62

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 09 Seguridad vial

1 H3OA002 p.a Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant

l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P -

58)

70.000,00 1,000 70.000,00

TOTAL Capítulo 01.09 70.000,00

EUR
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NIVEL 3: Título 3 Importe

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

Título 3 01.02.01  Desmonte 139.000,01

Título 3 01.02.02  Terraplén 423.868,04

Título 3 01.02.03  Coronación 368.495,12

Capítulo 01.02  Movimiento de tierras 931.363,17

Título 3 01.03.01  Drenaje transversal 285.326,43

Título 3 01.03.02  Drenaje longitudinal 69.317,48

Capítulo 01.03  Drenaje 354.643,91

Título 3 01.04.01  Mezclas bituminosas 481.606,01

Título 3 01.04.02  Riegos 653.697,74

Título 3 01.04.03  Capas granulares 447.162,78

Título 3 01.04.04  Urbanización glorieta 2.770,22

Capítulo 01.04  Firmes y pavimentos 1.585.236,75

Título 3 01.05.01  Señalización horizontal 20.814,70

Título 3 01.05.02  Señalización vertical 13.461,05

Título 3 01.05.03  Sistemas de contención de vehículos 378.309,96

Capítulo 01.05  Señalización y protecciones 412.585,71

Título 3 01.06.01  Restauración de taludes 90.653,12

Título 3 01.06.02  Restauración de zonas de ocup.temp. y zonas dem. 19.170,72

Título 3 01.06.03  Condicionamiento pasos de fauna 9.737,73

Título 3 01.06.04  Ajardinado glorieta 145,19

Capítulo 01.06  Medidas correctoras 119.706,76

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

3.403.536,30

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

NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  Trabajos previos y demoliciones 194.449,71

Capítulo 01.02  Movimiento de tierras 931.363,17

Capítulo 01.03  Drenaje 354.643,91

Capítulo 01.04  Firmes y pavimentos 1.585.236,75

Capítulo 01.05  Señalización y protecciones 412.585,71

Capítulo 01.06  Medidas correctoras 119.706,76

Capítulo 01.07  Alumbrado 22.619,71

Capítulo 01.08  Seguridad y Salud 60.820,62

Capítulo 01.09  Seguridad vial 70.000,00

Obra 01 Presupuesto 01 3.751.426,34

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

3.751.426,34

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto 01 3.751.426,34

3.751.426,34

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 3.751.426,34

13 % Gastos Generales SOBRE 3.751.426,34................................................................... 487.685,42

6 % Beneficio Industrial SOBRE 3.751.426,34................................................................... 225.085,58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.464.197,34

21 % IVA SOBRE 4.464.197,34.......................................................................................... 937.481,44

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 5.401.678,78

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

cinco millones cuatrocientos un mil seiscientos setenta y ocho euros con setenta y ocho
céntimos

Oliver Alcalde Fernández



 

Firma del Presupuesto de Ejecución por Contrato  por 

parte del autor del presente Proyecto 
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