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Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 3 01  EXCAVACION Y TERRAPLENADO

1 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics

MEDICIÓN DIRECTA 15.328,000

2 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 8.621,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 3 02  VERTEDERO

1 F2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

MEDICIÓN DIRECTA 6.707,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 02  MARCO
Título 3 01  TRABAJOS PREVIOS

1 F2194XL5 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

MEDICIÓN DIRECTA 3.928,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 02  MARCO
Título 3 02  CONSTRUCCION MARCO

1 G45CB7H4 m3 Formigó per a lloses, HRA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 63,360

2 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

MEDICIÓN DIRECTA 38,400

3 G45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

MEDICIÓN DIRECTA 52,800

EUR
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4 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 10.788,490

5 G4BC1200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 4.626,590

6 HB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey prefabricada, muntatge
i desmuntatge

MEDICIÓN DIRECTA 198,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 03  TRAMO CALLE
Título 3 01  TRABAJOS PREVIOS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 10.971,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.862,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 04  URBANIZACIÓN
Título 3 01  RED PLUVIALES

1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15
cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

2 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

MEDICIÓN DIRECTA 1.052,000

3 F228A80A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

MEDICIÓN DIRECTA 1.052,000

4 FD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de 15 cm, rebliment
fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

MEDICIÓN DIRECTA 575,000

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 04  URBANIZACIÓN
Título 3 02  BAJA TENSION

1 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

MEDICIÓN DIRECTA 800,000

2 FHR116F1HKTT u Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, ref. 992 de la serie Fanal Rama de 4,70m amb 1 llumenera de
SANTA&COLE amb 1 llumenera, per a làmpades de fluorescència de potència 70 W, col·locat sobre dau de
formigó

MEDICIÓN DIRECTA 36,000

3 FG312184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

MEDICIÓN DIRECTA 800,000

4 EG41131A u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, unipolar (1P), de 4500 A de
poder de tall segons UNE 20317, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 EG41T49D u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 EG415857 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 04  URBANIZACIÓN
Título 3 03  PAVIMENTOS

1 39412311 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T0 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 30 cm, amb
capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa
contínua AC de 7 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC de 20 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E3, secció del ferm 031 segons la DGC 6.1-IC/2003

MEDICIÓN DIRECTA 2.082,000

2 39518121 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 5 cm, amb capa de
trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del
ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

EUR



Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d´Alfama

MEDICIONES Fecha: 13/01/14 Pág.: 4

MEDICIÓN DIRECTA 3.220,000

3 F9F5E4RA m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

MEDICIÓN DIRECTA 2.038,000

4 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió 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 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

MEDICIÓN DIRECTA 590,000

5 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

MEDICIÓN DIRECTA 590,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 04  URBANIZACIÓN
Título 3 04  PINTURA

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

MEDICIÓN DIRECTA 923,000

2 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 386,000

3 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

MEDICIÓN DIRECTA 1.079,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 04  URBANIZACIÓN
Título 3 05  SEÑALIZACION

1 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 FBB21611 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 25x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

3 FBB21841 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 FBB21721 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítol 04  URBANIZACIÓN
Título 3 06  VEGETACION

1 F9915345FA36 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

MEDICIÓN DIRECTA 26,000

2 FR611111 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

MEDICIÓN DIRECTA 26,000

EUR
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2DB18425P-1 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.055,56 €

(MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

39412311P-2 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T0 format per paviment de mescla bituminosa en calent
de 30 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa
intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, capa base de mescla bituminosa
contínua AC de 20 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E3, secció del ferm 031
segons la DGC 6.1-IC/2003

45,11 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

39518121P-3 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla bituminosa en calent de
5 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u
artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

16,17 €

(DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

EG41131AP-4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, unipolar (1P),
de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

18,25 €

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

EG415857P-5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

26,27 €

(VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

EG41T49DP-6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

33,57 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

EG42129DP-7 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

34,01 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

F2194XL5P-8 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

4,02 €

(CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

F221A420P-9 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,04 €

(CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

F2225121P-10 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,97 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

F226170FP-11 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

F228A80AP-12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 90 % PM

9,56 €

(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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F2R450DAP-13 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,49 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

F96512D5P-14 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió 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 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

19,92 €

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

F97422AAP-15 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

8,70 €

(OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

F9915345FA36P-16 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

62,20 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

F9F5E4RAP-17 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

37,60 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

FBA1B110P-18 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,77 €

(UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

FBA1E110P-19 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,56 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

FBA1G110P-20 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,86 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

FBB11241P-21 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

36,85 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FBB21101P-22 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

46,72 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

FBB21611P-23 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 25x70 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

79,88 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FBB21721P-24 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x95 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

112,30 €

(CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

FBB21841P-25 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x145 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

201,13 €

(DOSCIENTOS UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
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FD75DA75P-26 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de
15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

78,87 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

FG22RB1KP-27 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

1,49 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

FG312184P-28 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,11 €

(SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

FHR116F1HKTTP-29 u Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, ref. 992 de la serie Fanal Rama de 4,70m
amb 1 llumenera de SANTA&COLE amb 1 llumenera, per a làmpades de fluorescència de
potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó

1.603,78 €

(MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FR611111P-30 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

133,12 €

(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

G2194XC5P-31 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

3,45 €

(TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G22D3011P-32 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G45B18H4P-33 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

83,60 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

G45CB7H4P-34 m3 Formigó per a lloses, HRA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

89,92 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G45F18H4P-35 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

90,13 €

(NOVENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

G4BC1100P-36 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

G4BC1200P-37 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer
en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

HB2C2000P-38 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge

43,54 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó

HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó

calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa

de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.055,56 €

Otros conceptos 1.055,56000 €

P-2 39412311 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T0 format per paviment de mescla bituminosa en calent

de 30 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa

intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, capa base de mescla bituminosa

contínua AC de 20 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E3, secció del ferm 031

segons la DGC 6.1-IC/2003

45,11 €

Otros conceptos 45,11000 €

P-3 39518121 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla bituminosa en calent de

5 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u

artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

16,17 €

Otros conceptos 16,17000 €

P-4 EG41131A u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, unipolar (1P),

de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat

en perfil DIN

18,25 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,39000 €

BG41131A u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, unipola 11,22000 €

Otros conceptos 6,64000 €

P-5 EG415857 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar

(1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm

d'amplària, muntat en perfil DIN

26,27 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,39000 €

BG415857 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bip 18,21000 €

Otros conceptos 7,67000 €

P-6 EG41T49D u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,

bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

33,57 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,39000 €

BG41T49D u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA c 25,51000 €

Otros conceptos 7,67000 €

P-7 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,

bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

34,01 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal 22,90000 €

Otros conceptos 10,76000 €

P-8 F2194XL5 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

4,02 €

Otros conceptos 4,02000 €

P-9 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,04 €

Otros conceptos 4,04000 €

P-10 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,97 €
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Otros conceptos 7,97000 €

P-11 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

Otros conceptos 5,55000 €

P-12 F228A80A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de

la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,

amb compactació del 90 % PM

9,56 €

Otros conceptos 9,56000 €

P-13 F2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,49 €

Otros conceptos 6,49000 €

P-14 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió 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 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

19,92 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,39700 €

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

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

Otros conceptos 11,85512 €

P-15 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

8,70 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,23200 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,41971 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

Otros conceptos 4,88813 €

P-16 F9915345FA u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7

cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i

col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

62,20 €

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 37,16880 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 0,33600 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,15650 €

Otros conceptos 17,53870 €

P-17 F9F5E4RA m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt , sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb

rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

37,60 €

B9FA2481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, a 23,54160 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,87181 €

Otros conceptos 11,18659 €

P-18 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,77 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,81100 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18600 €

Otros conceptos 0,77300 €

P-19 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

1,56 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,18600 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,81100 €

Otros conceptos 0,56300 €

P-20 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

0,86 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Otros conceptos 0,35964 €

P-21 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

36,85 €

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 23,90000 €

Otros conceptos 12,95000 €

P-22 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

46,72 €

BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 33,12000 €

Otros conceptos 13,60000 €

P-23 FBB21611 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 25x70 cm, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

79,88 €

BBM1BAB2 u Placa d'orientació o situació, de 25x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 66,31000 €

Otros conceptos 13,57000 €

P-24 FBB21721 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x95 cm, per a senyals de

trànsit, fixada mecànicament

112,30 €

BBM1BBE2 u Placa d'orientació o situació, de 30x95 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 98,73000 €

Otros conceptos 13,57000 €

P-25 FBB21841 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 45x145 cm, per a senyals

de trànsit, fixada mecànicament

201,13 €

BBM1BEL2 u Placa d'orientació o situació, de 45x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensit 181,74000 €

Otros conceptos 19,39000 €

P-26 FD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10 , solera de

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

78,87 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 21,93450 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) sego 0,21179 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,75593 €

B0111000 m3 Aigua 0,00125 €

Otros conceptos 36,96653 €

P-27 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

1,49 €

BG22RB10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 0,62220 €

Otros conceptos 0,86780 €

P-28 FG312184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

6,11 €
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BG312180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 4,19220 €

Otros conceptos 1,91780 €

P-29 FHR116F1H u Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, ref. 992 de la serie Fanal Rama de 4,70m

amb 1 llumenera de SANTA&COLE amb 1 llumenera, per a làmpades de fluorescència de

potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó

1.603,78 €

BHU8C9T0 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus GX24q-6 de 70 W, llum de color 10,01000 €

BHR116F1HK u Fanal model RAMA de SANTA & COLE de 4,70 m d'alçària, format per columna cilíndr 1.515,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,59888 €

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

Otros conceptos 23,32112 €

P-30 FR611111 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària

(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans

mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

133,12 €

BLH20CN u Platanus x acerifolia (P.x hispanica; P.x hybrida), de 20/25 cm de perímetre de tronc, p 115,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05400 €

Otros conceptos 18,06600 €

P-31 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

3,45 €

Otros conceptos 3,45000 €

P-32 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,56 €

Otros conceptos 0,56000 €

P-33 G45B18H4 m3 Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat amb bomba

83,60 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 65,30200 €

Otros conceptos 18,29800 €

P-34 G45CB7H4 m3 Formigó per a lloses, HRA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb bomba

89,92 €

B06A910B m3 Formigó reciclat HRA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 2 64,17840 €

Otros conceptos 25,74160 €

P-35 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

90,13 €

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

Otros conceptos 25,46200 €

P-36 G4BC1100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,25 €

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

Otros conceptos 1,23692 €

P-37 G4BC1200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer

en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,21 €

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

Otros conceptos 1,19692 €

P-38 HB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey

prefabricada, muntatge i desmuntatge

43,54 €
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BBM2CBA0 m Amortització de barrera de seguretat semibarrera New Jersey prefabricada de formigó 3,50000 €

Otros conceptos 40,04000 €



Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d´Alfama

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 13/01/14 Pág.: 1

NIVEL 3: Título 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01  EXCAVACION Y TERRAPLENADO 109.771,67

Título 3 01.01.02  VERTEDERO 43.528,43

Capítol 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 153.300,10

Título 3 01.02.01  TRABAJOS PREVIOS 15.790,56

Título 3 01.02.02  CONSTRUCCION MARCO 41.277,10

Capítol 01.02  MARCO 57.067,66

Título 3 01.03.01  TRABAJOS PREVIOS 16.017,66

Capítol 01.03  TRAMO CALLE 16.017,66

Título 3 01.04.01  RED PLUVIALES 69.069,61

Título 3 01.04.02  BAJA TENSION 63.980,72

Título 3 01.04.03  PAVIMENTOS 239.501,02

Título 3 01.04.04  PINTURA 3.160,24

Título 3 01.04.05  SEÑALIZACION 2.573,72

Título 3 01.04.06  VEGETACION 5.078,32

Capítol 01.04  URBANIZACIÓN 383.363,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
609.749,05

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

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 153.300,10

Capítol 01.02  MARCO 57.067,66

Capítol 01.03  TRAMO CALLE 16.017,66

Capítol 01.04  URBANIZACIÓN 383.363,63

Obra 01 Presupuesto 1 609.749,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
609.749,05

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

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 1 609.749,05

609.749,05

euros



EUROS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 609.749,05 €

SEGURIDAD Y SALUD 9.177,12 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 618.926,17 €

13% Gastos generales 80.460,40 €

6% Beneficio industrial 37.135,57 €

TOTAL BASE DE LICITACIÓN 736.522,14 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

IVA 21% 154.669,65 €

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA 891.191,79 €

Asciende el Presupuesto General a la cantidad de

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CENTIMOS
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