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Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 Eje 1 479,000 10,000 4.790,000 C#*D#*E#*F#

2 Eje 3 229,000 10,000 2.290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.080,000

2 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 1 479,000 2,000 958,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 958,000

3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

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

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

TOTAL MEDICIÓN 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 01  DEBROCE

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 1 36.935,600 11.987,500 48.923,100 C#+D#

2 Eje 2 249,500 353,400 602,900 C#+D#
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3 Eje 3 17.056,600 11.803,200 28.859,800 C#+D#

4 Enlace rotonda 1.411,000 1.755,800 3.166,800 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 81.552,600

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 02  DESMONTE

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 1 14.459,600 14.459,600 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 151,200 151,200 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 8.568,900 8.568,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23.179,700

2 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Eje 1 26.371,000 26.371,000 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 96,800 96,800 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 18.106,800 18.106,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44.574,600

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 03  TERRAPLÉN

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Eje 1 7.013,300 7.013,300 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 190,600 190,600 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 3.846,000 3.846,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.049,900

2 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eje 1 10.429,800 10.429,800 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 145,100 145,100 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 6.355,800 6.355,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16.930,700

3 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Eje 1 10.780,800 10.780,800 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 148,200 148,200 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 6.450,000 6.450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17.379,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 03  DRENAJE
Título 4 01  DRENAJE LONGITUDINAL

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

MEDICIÓN DIRECTA 2.337,200

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 1.684,100

3 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 50,400

4 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col·locats a l'extradós de la barrera
de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 87,100

5 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

6 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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MEDICIÓN DIRECTA 506,100

7 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 5.193,600

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 03  DRENAJE
Título 4 02  DRENAJE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 OF 1 19,980 19,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,980

2 GDD1U010 u Broc per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè, totalmet col·locat i acabat, segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 04  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Eje 1 11.191,000 11.191,000 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 131,100 131,100 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 7.409,300 7.409,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18.731,400

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Eje 1 1.386,000 1.386,000 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 36,900 36,900 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 906,300 906,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 2.329,200

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

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

1 Eje 1 6.326,670 6.326,670 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 122,220 122,220 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 3.820,110 3.820,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.269,000

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 Eje 1 3.052,350 3.052,350 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 44,940 44,940 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 1.882,860 1.882,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.980,150

5 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

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

1 Eje 1 3.289,020 3.289,020 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 64,050 64,050 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 1.979,640 1.979,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.332,710

6 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

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

1 Eje 1 77.891,400 77.891,400 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 1.142,800 1.142,800 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 50.435,000 50.435,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 129.469,200

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 Eje 1 30.982,700 30.982,700 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 460,800 460,800 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 19.142,000 19.142,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50.585,500
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8 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 Eje 1 52.175,900 52.175,900 C#*D#*E#*F#

2 Eje 2 875,700 875,700 C#*D#*E#*F#

3 Eje 3 31.814,200 31.814,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 84.865,800

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 4.297,000

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 8.942,000

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 426,000

4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 430,000

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

MEDICIÓN DIRECTA 57,500

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 52,000

2 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
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MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 33,000

5 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

6 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 17,160

7 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 5,270

8 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

MEDICIÓN DIRECTA 0,450

9 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 63,000

10 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 13,800

11 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 15,800

12 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 25,400

13 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
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MEDICIÓN DIRECTA 52,000

14 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

15 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 03  BARRERAS DE SEGURIDAD

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

MEDICIÓN DIRECTA 584,000

2 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 01  RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

MEDICIÓN DIRECTA 7.726,570

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

MEDICIÓN DIRECTA 7.726,570

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 02  PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA
Título 5 01  ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE

1 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió
simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
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part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de
50 mm de D cada 3 m col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

MEDICIÓN DIRECTA 37,000

2 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 02  PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA
Título 5 02  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

MEDICIÓN DIRECTA 10.586,400

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 03  HIDROSIEMBRA

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 9.645,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 07  SERVICIOS AFECTADOS
Título 4 01  ELECTRICIDAD
Título 5 01  AFECCIÓN 1.01

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 234,600

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
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MEDICIÓN DIRECTA 156,400

4 GGF24G31 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a 3 cables i muntat amb dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 07  SERVICIOS AFECTADOS
Título 4 01  ELECTRICIDAD
Título 5 02  AFECCIÓN 1.02

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 186,400

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

MEDICIÓN DIRECTA 103,100

4 GGF24G41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 07  SERVICIOS AFECTADOS
Título 4 02  TELÉFONO
Título 5 01  AFECCIÓN 2.01

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 1 510,300 2,000 1.020,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.020,600

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 GP540015 m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a micròfons, instal·lat, provat i
connectat

MEDICIÓN DIRECTA 1.210,200

4 GGF34B22 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 07  SERVICIOS AFECTADOS
Título 4 02  TELÉFONO
Título 5 02  AFECCIÓN 2.02

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 3 259,800 2,000 519,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 519,600

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

3 GP540015 m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a micròfons, instal·lat, provat i
connectat

MEDICIÓN DIRECTA 679,600

4 GGF34B22 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 01  N-401
Título 3 07  SERVICIOS AFECTADOS
Título 4 03  OTROS

1 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de serveis afectats

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
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Título 3 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 311,940 9,000 2.807,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.807,460

2 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 312,000

3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 01  DEBROCE

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 4 741,200 7,600 748,800 C#+D#

2 Eje 5 1.401,300 686,900 2.088,200 C#+D#

TOTAL MEDICIÓN 2.837,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 02  DESMONTE

1 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Eje 4 168,800 168,800 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#
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3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 277,800

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 03  TERRAPLÉN

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Eje 4 105,800 105,800 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 950,600 950,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.056,400

2 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Eje 4 346,800 346,800 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 601,700 601,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 948,500

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 03  DRENAJE
Título 4 01  DRENAJE LONGITUDINAL

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

MEDICIÓN DIRECTA 76,100

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 53,200

3 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no

Euro



Variante de la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

MEDICIONES Fecha: 25/01/12 Pág.: 14

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

MEDICIÓN DIRECTA 169,100

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 03  DRENAJE
Título 4 02  DRENAJE TRANSVERSAL

1 GD55U030 m Calaix de formigó executat in-situ amb dimensions 3x2 m2 interior, totalment acabat

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

1 OF 2 25,900 25,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,900

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 04  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Eje 4 83,600 83,600 C#*D#*E#*F#

2 Enlaces 88,800 88,800 C#*D#*E#*F#

3 Eje 5 107,700 107,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 280,100

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Eje 4 208,200 208,200 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 653,200

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

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

1 Eje 4 397,500 397,500 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 553,800 553,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 951,300

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eje 4 140,300 140,300 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 216,100 216,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 356,400

5 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

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

1 Eje 4 1.684,700 1.684,700 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 2.561,800 2.561,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.246,500

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 Eje 4 1.814,200 1.814,200 C#*D#*E#*F#

2 Eje 5 3.314,300 3.314,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.128,500

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 827,700

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 67,200

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

MEDICIÓN DIRECTA 2,900

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
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Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

2 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

4 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 8,580

6 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 2,600

7 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

MEDICIÓN DIRECTA 0,300

8 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

9 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 7,900

10 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 15,800

11 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 8,800

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
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MEDICIÓN DIRECTA 18,000

13 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

14 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 01  RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

MEDICIÓN DIRECTA 243,000

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

MEDICIÓN DIRECTA 243,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 02  PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA
Título 5 01  ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE

1 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió
simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de
50 mm de D cada 3 m col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

MEDICIÓN DIRECTA 55,500

2 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 02  PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA
Título 5 02  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA

Euro
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1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

MEDICIÓN DIRECTA 302,400

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 02  CM-4120
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 03  HIDROSIEMBRA

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 146,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 Eje 6 576,500 8,000 4.612,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.612,000

2 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 01  DEBROCE

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Eje 6 4.760,100 3.712,300 8.472,400 C#+D#

2 Enlace 745,300 745,300 C#+D#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 9.217,700

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 02  DESMONTE

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 2.715,700

2 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 1.289,400

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Título 4 03  TERRAPLÉN

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

MEDICIÓN DIRECTA 935,800

2 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 2.045,100

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 03  DRENAJE
Título 4 01  DRENAJE LONGITUDINAL

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

MEDICIÓN DIRECTA 219,500

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 142,300

Euro
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3 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

MEDICIÓN DIRECTA 487,700

5 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col·locats a l'extradós de la barrera
de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 04  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Eje 6 223,800 223,800 C#*D#*E#*F#

2 Enlace 113,400 113,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 337,200

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 Eje 6 1.512,200 1.512,200 C#*D#*E#*F#

2 Enlace 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.521,400

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

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

1 Enlace 100,600 100,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,600

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

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

1 Enlace 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 25,000

5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 Eje 6 + enlace 662,600 662,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 662,600

6 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

MEDICIÓN DIRECTA 7.515,900

7 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

MEDICIÓN DIRECTA 6.671,800

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

MEDICIÓN DIRECTA 447,400

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 01  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 1.968,000

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

MEDICIÓN DIRECTA 29,400

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

MEDICIÓN DIRECTA 1,600

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 05  SEÑALIZACIÓN
Título 4 02  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
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MEDICIÓN DIRECTA 7,000

2 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 4,290

7 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 1,800

8 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

MEDICIÓN DIRECTA 0,300

9 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 13,500

10 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 3,950

11 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 2,900

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
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MEDICIÓN DIRECTA 7,000

13 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 01  RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

MEDICIÓN DIRECTA 1.313,700

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

MEDICIÓN DIRECTA 1.313,700

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 02  PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA
Título 5 01  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

MEDICIÓN DIRECTA 888,400

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 03  CR-P-2124
Título 3 06  MEDIDAS CORRECTORAS
Título 4 03  HIDROSIEMBRA

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 1.064,000

Obra 01 PRESUPUESTO 772-PRO-CA-5553
Capítulo 04  PARTIDAS ALZADAS

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 XPA10010 pa Partida alçada a justificar per Control de Qualitat

MEDICIÓN DIRECTA 0,000
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,43m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €39,74uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 2

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €18,23uG21B3004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit
existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

P- 3

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €13,94mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €64,87uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €3,05m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 6

(TRES EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €7,85m3G221U119 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 7

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €17,03m3G222U107 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 8

(DIECISIETE EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €2,01m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 9

(DOS EUROS CON UN CENTIMOS)

 €11,89m3G227UA01 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €12,90m3G227UA03 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

P- 11

(DOCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €4,95m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 12

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €0,27m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 13

(CERO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €23,54m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 14
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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 €41,13m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 15

(CUARENTA Y UN EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €37,60tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 16

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €37,60tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 17

(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €38,81tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 18

(TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,02m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 19
(UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €0,67m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 20
(CERO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1,29m2G9K2U020 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

P- 21

(UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €40,20mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 22

(CUARENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €215,26uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi

P- 23

(DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

 €1,23mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 24

(UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €1,45mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 25

(UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €2,99mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 26

(DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €3,68mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 27

(TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €23,41m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 28

(VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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 €342,04m2GBB1U050 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.

P- 29

(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €77,50uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 30

(SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €121,02uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 31

(CIENTO VEINTIUN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €145,23uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 32

(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €237,98m2GBB1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 33

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

 €214,15m2GBB1U154 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 34

(DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €22,36uGBB1U910 Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport,
totalment col·locada

P- 35

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €15,02uGBB1U920 Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

P- 36

(QUINCE EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €208,50m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 37

(DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €145,23uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 38

(CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €181,01uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 39

(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON UN CENTIMOS)

 €265,32uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 40

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €39,64mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 41

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €65,50mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 42

(SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
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 €101,40mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 43

(CIENTO UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €1.495,20mGD55U030 Calaix de formigó executat in-situ amb dimensions 3x2 m2 interior, totalment acabatP- 44
(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €23,01mGD57U115 Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 45

(VEINTITRES EUROS CON UN CENTIMOS)

 €18,56mGD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 46

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €90,78mGD75U040 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de
la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

P- 47

(NOVENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €911,61mGD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 48

(NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €3.358,04uGDD1U010 Broc per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15 de
nivellació, emmacat de pedra i replè, totalmet col·locat i acabat, segons plànols.

P- 49

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €1.090,89uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 50

(MIL NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €19,69mGDG3U010 Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col·locats a l'extradós de la
barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 51

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €201,45mGG31BGDU Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

P- 52

(DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €536,78uGGF24G31 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a 3 cables i muntat amb dau de
formigó

P- 53

(QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €541,09uGGF24G41 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de
formigó

P- 54

(QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €188,80uGGF34B22 Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat encastat
a terra

P- 55

(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €15,43mGP540015 Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a micròfons, instal·lat,
provat i connectat

P- 56

(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
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 €0,45mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada

P- 57

(CERO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €3,49m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos

P- 58

(TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,51m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 59

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,39m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

P- 60

(UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €36,57mGRK0001 Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de
torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum
de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial,
pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i
arriostraments

P- 61

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €51,35m2GRK0003 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna,
mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

P- 62

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

5,43 €

Otros conceptos 5,43000 €

P-2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

39,74 €

Otros conceptos 39,74000 €

P-3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de

trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

18,23 €

Otros conceptos 18,23000 €

P-4 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa

càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,94 €

Otros conceptos 13,94000 €

P-5 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna

d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i

desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

64,87 €

Otros conceptos 64,87000 €

P-6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,05 €

Otros conceptos 3,05000 €

P-7 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

7,85 €

Otros conceptos 7,85000 €

P-8 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

17,03 €

Otros conceptos 17,03000 €

P-9 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,95950 €

P-10 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb ciment pòrtland amb

escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,

distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil

teòric

11,89 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,70896 €

Otros conceptos 5,13054 €

P-11 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb

escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,

distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil

teòric

12,90 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 7,82712 €

Otros conceptos 5,02238 €

P-12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia

obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,95 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,43150 €

P-13 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,27 €

Otros conceptos 0,27000 €

P-14 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 23,54 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 4,79350 €

P-15 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra

en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

41,13 €

B0111000 m3 Aigua 0,15150 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 7,45440 €

Otros conceptos 16,53410 €

P-16 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum

37,60 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 24,67000 €

Otros conceptos 12,93000 €

P-17 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum

37,60 €
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B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €

Otros conceptos 12,98000 €

P-18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

38,81 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,21000 €

Otros conceptos 12,60000 €

P-19 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 1,02 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Otros conceptos 0,52800 €

P-20 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,67 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,18600 €

Otros conceptos 0,48400 €

P-21 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb

emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de

cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

1,29 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,27258 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,17500 €

Otros conceptos 0,84242 €

P-22 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en

calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

40,20 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 24,76000 €

Otros conceptos 15,44000 €

P-23 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en

calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55

mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi

215,26 €

BBM2U580 u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitz 148,17000 €

Otros conceptos 67,09000 €

P-24 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,23 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

Otros conceptos 0,62340 €

P-25 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,45 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €

Otros conceptos 0,54010 €

P-26 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,99 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €

Otros conceptos 1,17020 €

P-27 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,68 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

Otros conceptos 1,25360 €

P-28 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

23,41 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Otros conceptos 14,66320 €

P-29 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització

(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense

incloure el suport, totalment col·locada.

342,04 €

BBM1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localitz 259,97000 €

Otros conceptos 82,07000 €

P-30 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

77,50 €

BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €

Otros conceptos 19,92000 €

P-31 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

121,02 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €

Otros conceptos 23,88000 €

P-32 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

145,23 €
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BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €

Otros conceptos 25,64000 €

P-33 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació

(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

237,98 €

BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 205,43000 €

Otros conceptos 32,55000 €

P-34 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació

(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos

elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

214,15 €

BBM1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalitz 154,37000 €

Otros conceptos 59,78000 €

P-35 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques

complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,

direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al

suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

22,36 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 7,06000 €

Otros conceptos 15,30000 €

P-36 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de

trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment

col·locada

15,02 €

BBMZU402 u Elements de fixació per a suport de placa complementària 3,02000 €

Otros conceptos 12,00000 €

P-37 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,

inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns

d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

208,50 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,40800 €

Otros conceptos 121,09200 €

P-38 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de

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

d'ancoratge del fonament

145,23 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 46,50000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €

Otros conceptos 25,62000 €
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P-39 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de

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

d'ancoratge del fonament

181,01 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 55,80000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 85,92000 €

Otros conceptos 39,29000 €

P-40 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de

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

d'ancoratge del fonament

265,32 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 65,10000 €

BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €

Otros conceptos 68,62000 €

P-41 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

39,64 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €

Otros conceptos 8,58000 €

P-42 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

65,50 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 55,91000 €

Otros conceptos 9,59000 €

P-43 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

101,40 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 90,21000 €

Otros conceptos 11,19000 €

P-44 GD55U030 m Calaix de formigó executat in-situ amb dimensions 3x2 m2 interior, totalment acabat 1.495,20 €

BD55U030 m Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porós 17,89200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,82200 €

Otros conceptos 1.473,48600 €

P-45 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

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

dels materials resultants

23,01 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,60250 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,09075 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32250 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,32760 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05675 €
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B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02825 €

Otros conceptos 10,58165 €

P-46 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment

mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

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

resultants

18,56 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,87250 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,18900 €

Otros conceptos 9,08093 €

P-47 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, segons plànols

90,78 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,44995 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 45,72750 €

Otros conceptos 24,54755 €

P-48 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma

ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig

tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

911,61 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,28400 €

BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma ASTM C-76 339,02760 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,56750 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,02000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 217,03500 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,54450 €

Otros conceptos 344,13140 €

P-49 GDD1U010 u Broc per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-30, formigó HM-15

de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalmet col·locat i acabat, segons plànols.

3.358,04 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 51,18750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €
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BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

Otros conceptos 3.092,63285 €

P-50 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con

superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

1.090,89 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 247,05000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,85000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 163,80000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €

Otros conceptos 393,04100 €

P-51 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, col·locats a

l'extradós de la barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i

transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

19,69 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,00600 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència 7,83360 €

Otros conceptos 5,85040 €

P-52 GG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120

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

transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material

auxiliar i de fixació necessari

201,45 €

BG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/ 167,31000 €

Otros conceptos 34,14000 €

P-53 GGF24G31 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a 3 cables i muntat

amb dau de formigó

536,78 €

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat 58,69000 €

BGF24G30 u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 6.3 kN, per a 3 cab 264,06000 €

Otros conceptos 214,03000 €

P-54 GGF24G41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat

amb dau de formigó

541,09 €

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat 58,69000 €

BGF24G40 u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 6.3 kN, per a 4 cab 264,06000 €

Otros conceptos 218,34000 €

P-55 GGF34B22 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat

encastat a terra

188,80 €

BGWF3000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta 26,38000 €
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BGF34B20 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4.7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables 45,64000 €

Otros conceptos 116,78000 €

P-56 GP540015 m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de coure al 80% per a micròfons,

instal·lat, provat i connectat

15,43 €

BP543601 m Cable 10x0,5 mm2 apantallat amb malla de coure al 80% amb petit material 4,27000 €

BP5ZU001 u Material auxiliar per a cables 0,78110 €

Otros conceptos 10,37890 €

P-57 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les

obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el

muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,

mesurada la longitud executada

0,45 €

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,05500 €

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,08000 €

Otros conceptos 0,31500 €

P-58 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

3,49 €

Otros conceptos 3,49000 €

P-59 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

2,51 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

Otros conceptos 1,63610 €

P-60 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,39 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

B0111000 m3 Aigua 0,01818 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

Otros conceptos 0,72656 €

P-61 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela

metàl·lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus

galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de

rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats

sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

36,57 €
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B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 1,26870 €

B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2 5,33280 €

BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas 0,95000 €

BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m 8,29940 €

Otros conceptos 20,71910 €

P-62 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de

fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

51,35 €

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87456 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 20,47500 €

Otros conceptos 0,00044 €
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PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

7.080,0005,43 38.444,40

2 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 4)

958,00013,94 13.354,52

3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports (P - 3)

4,00018,23 72,92

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 2)

5,00039,74 198,70

TÍTULO 3TOTAL 01.01.01 52.070,54

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 DEBROCE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

81.552,6000,27 22.019,20

TÍTULO 4TOTAL 01.01.02.01 22.019,20

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 DESMONTE02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

23.179,7003,05 70.698,09

2 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

44.574,6007,85 349.910,61

TÍTULO 4TOTAL 01.01.02.02 420.608,70

Euro



Variante de la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 2Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 TERRAPLÉN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

11.049,9002,01 22.210,30

2 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST2, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

16.930,70012,90 218.406,03

3 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

17.379,00011,89 206.636,31

TÍTULO 4TOTAL 01.01.02.03 447.252,64

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 DRENAJE03

TÍTULO 4 DRENAJE LONGITUDINAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

2.337,20017,03 39.802,52

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

1.684,1004,95 8.336,30

3 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 47)

50,40090,78 4.575,31

4 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm
de diàmetre, col·locats a l'extradós de la barrera de seguretat,
excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 51)

87,10019,69 1.715,00

5 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 50)

8,0001.090,89 8.727,12

Euro
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PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 3Fecha:

6 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 46)

506,10018,56 9.393,22

7 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 45)

5.193,60023,01 119.504,74

TÍTULO 4TOTAL 01.01.03.01 192.054,21

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 DRENAJE03

TÍTULO 4 DRENAJE TRANSVERSAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 48)

19,980911,61 18.213,97

2 GDD1U010 u Broc per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-30, formigó HM-15 de nivellació, emmacat de
pedra i replè, totalmet col·locat i acabat, segons plànols. (P -
49)

2,0003.358,04 6.716,08

TÍTULO 4TOTAL 01.01.03.02 24.930,05

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 14)

18.731,40023,54 440.937,16

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

2.329,20041,13 95.800,00

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum (P - 17)

10.269,00037,60 386.114,40

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)

4.980,15038,81 193.279,62

5 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 16)

5.332,71037,60 200.509,90

6 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 21)

129.469,2001,29 167.015,27

Euro
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PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 4Fecha:

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 19) 50.585,5001,02 51.597,21

8 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 20) 84.865,8000,67 56.860,09

TÍTULO 3TOTAL 01.01.04 1.592.113,65

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)

4.297,0001,23 5.285,31

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 25)

8.942,0001,45 12.965,90

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 27)

426,0003,68 1.567,68

4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 26)

430,0002,99 1.285,70

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 28)

57,50023,41 1.346,08

TÍTULO 4TOTAL 01.01.05.01 22.450,67

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres
i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 35)

52,00022,36 1.162,72

2 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de
carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 36)

8,00015,02 120,16

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 32)

5,000145,23 726,15

Euro
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4 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 31)

33,000121,02 3.993,66

5 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 30)

14,00077,50 1.085,00

6 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 34)

17,160214,15 3.674,81

7 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 33)

5,270237,98 1.254,15

8 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 29)

0,450342,04 153,92

9 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 41)

63,00039,64 2.497,32

10 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 42)

13,80065,50 903,90

11 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 43)

15,800101,40 1.602,12

12 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada (P - 37)

25,400208,50 5.295,90

13 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 38)

52,000145,23 7.551,96

14 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 39)

6,000181,01 1.086,06

15 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 40)

4,000265,32 1.061,28

TÍTULO 4TOTAL 01.01.05.02 32.169,11

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

Euro
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TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 BARRERAS DE SEGURIDAD03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 22)

584,00040,20 23.476,80

2 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi (P - 23)

6,000215,26 1.291,56

TÍTULO 4TOTAL 01.01.05.03 24.768,36

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 58)

7.726,5703,49 26.965,73

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 59)

7.726,5702,51 19.393,69

TÍTULO 4TOTAL 01.01.06.01 46.359,42

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA02

TÍTULO 5 ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió simple de 50
mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant
30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament
parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m
col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments
(P - 61)

37,00036,57 1.353,09

2 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de
diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m
d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal
d'aigües baixes (P - 62)

6,00051,35 308,10

Euro
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TÍTULO 5TOTAL 01.01.06.02.01 1.661,19

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA02

TÍTULO 5 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i
zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada (P -
57)

10.586,4000,45 4.763,88

TÍTULO 5TOTAL 01.01.06.02.02 4.763,88

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 HIDROSIEMBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 60)

9.645,0001,39 13.406,55

TÍTULO 4TOTAL 01.01.06.03 13.406,55

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SERVICIOS AFECTADOS07

TÍTULO 4 ELECTRICIDAD01

TÍTULO 5 AFECCIÓN 1.0101

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

234,6000,27 63,34

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1,00064,87 64,87

Euro
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3 GG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent,
inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari (P - 52)

156,400201,45 31.506,78

4 GGF24G31 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en
punta, per a 3 cables i muntat amb dau de formigó (P - 53)

2,000536,78 1.073,56

TÍTULO 5TOTAL 01.01.07.01.01 32.708,55

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SERVICIOS AFECTADOS07

TÍTULO 4 ELECTRICIDAD01

TÍTULO 5 AFECCIÓN 1.0202

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

186,4000,27 50,33

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1,00064,87 64,87

3 GG31BGDU m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent,
inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari (P - 52)

103,100201,45 20.769,50

4 GGF24G41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en
punta, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó (P - 54)

1,000541,09 541,09

TÍTULO 5TOTAL 01.01.07.01.02 21.425,79

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SERVICIOS AFECTADOS07

TÍTULO 4 TELÉFONO02

TÍTULO 5 AFECCIÓN 2.0101

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

1.020,6000,27 275,56

Euro
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2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

10,00064,87 648,70

3 GP540015 m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de
coure al 80% per a micròfons, instal·lat, provat i connectat (P -
56)

1.210,20015,43 18.673,39

4 GGF34B22 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la
punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra (P - 55)

9,000188,80 1.699,20

TÍTULO 5TOTAL 01.01.07.02.01 21.296,85

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SERVICIOS AFECTADOS07

TÍTULO 4 TELÉFONO02

TÍTULO 5 AFECCIÓN 2.0202

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

519,6000,27 140,29

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,00064,87 454,09

3 GP540015 m Cable de 10x0,5 mm2 de secció, apantallat amb malla de
coure al 80% per a micròfons, instal·lat, provat i connectat (P -
56)

679,60015,43 10.486,23

4 GGF34B22 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la
punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra (P - 55)

8,000188,80 1.510,40

TÍTULO 5TOTAL 01.01.07.02.02 12.591,01

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO N-40101

TÍTULO 3 SERVICIOS AFECTADOS07

TÍTULO 4 OTROS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a reparació de serveis afectats (P
- 0)

1,00050.000,00 50.000,00

TÍTULO 4TOTAL 01.01.07.03 50.000,00

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

Euro



Variante de la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 10Fecha:

TÍTULO 3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

2.807,4605,43 15.244,51

2 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 4)

312,00013,94 4.349,28

3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports (P - 3)

3,00018,23 54,69

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 2)

2,00039,74 79,48

TÍTULO 3TOTAL 01.02.01 19.727,96

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 DEBROCE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

2.837,0000,27 765,99

TÍTULO 4TOTAL 01.02.02.01 765,99

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 DESMONTE02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

277,8007,85 2.180,73

TÍTULO 4TOTAL 01.02.02.02 2.180,73

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 TERRAPLÉN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

1.056,4002,01 2.123,36

2 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

948,50011,89 11.277,67

TÍTULO 4TOTAL 01.02.02.03 13.401,03

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 DRENAJE03

TÍTULO 4 DRENAJE LONGITUDINAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

76,10017,03 1.295,98

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

53,2004,95 263,34

3 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 50)

1,0001.090,89 1.090,89

4 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 45)

169,10023,01 3.890,99

TÍTULO 4TOTAL 01.02.03.01 6.541,20

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 DRENAJE03

TÍTULO 4 DRENAJE TRANSVERSAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD55U030 m Calaix de formigó executat in-situ amb dimensions 3x2 m2
interior, totalment acabat (P - 44)

25,9001.495,20 38.725,68

TÍTULO 4TOTAL 01.02.03.02 38.725,68

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

Euro
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PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 12Fecha:

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 14)

280,10023,54 6.593,55

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

653,20041,13 26.866,12

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum (P - 17)

951,30037,60 35.768,88

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)

356,40038,81 13.831,88

5 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 21)

4.246,5001,29 5.477,99

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 20) 5.128,5000,67 3.436,10

TÍTULO 3TOTAL 01.02.04 91.974,52

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)

827,7001,23 1.018,07

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 27)

67,2003,68 247,30

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 28)

2,90023,41 67,89

TÍTULO 4TOTAL 01.02.05.01 1.333,26

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres
i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 35)

18,00022,36 402,48

2 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de
carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 36)

4,00015,02 60,08

3 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 31)

12,000121,02 1.452,24

4 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 30)

6,00077,50 465,00

5 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 34)

8,580214,15 1.837,41

6 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 33)

2,600237,98 618,75

7 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 29)

0,300342,04 102,61

8 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 41)

27,00039,64 1.070,28

9 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 42)

7,90065,50 517,45

10 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 43)

15,800101,40 1.602,12

11 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada (P - 37)

8,800208,50 1.834,80

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 38)

18,000145,23 2.614,14

13 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 39)

2,000181,01 362,02
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14 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 40)

2,000265,32 530,64

TÍTULO 4TOTAL 01.02.05.02 13.470,02

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 58)

243,0003,49 848,07

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 59)

243,0002,51 609,93

TÍTULO 4TOTAL 01.02.06.01 1.458,00

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA02

TÍTULO 5 ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió simple de 50
mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant
30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament
parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m
col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments
(P - 61)

55,50036,57 2.029,64

2 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de
diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m
d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal
d'aigües baixes (P - 62)

9,00051,35 462,15

TÍTULO 5TOTAL 01.02.06.02.01 2.491,79

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA02

TÍTULO 5 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i
zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada (P -
57)

302,4000,45 136,08

TÍTULO 5TOTAL 01.02.06.02.02 136,08

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CM-412002

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 HIDROSIEMBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 60)

146,0001,39 202,94

TÍTULO 4TOTAL 01.02.06.03 202,94

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

4.612,0005,43 25.043,16

2 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports (P - 3)

2,00018,23 36,46

3 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 2)

4,00039,74 158,96

TÍTULO 3TOTAL 01.03.01 25.238,58

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 DEBROCE01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

9.217,7000,27 2.488,78

TÍTULO 4TOTAL 01.03.02.01 2.488,78
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OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 DESMONTE02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

2.715,7003,05 8.282,89

2 G221U119 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

1.289,4007,85 10.121,79

TÍTULO 4TOTAL 01.03.02.02 18.404,68

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TÍTULO 4 TERRAPLÉN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

935,8002,01 1.880,96

2 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

2.045,10011,89 24.316,24

TÍTULO 4TOTAL 01.03.02.03 26.197,20

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 DRENAJE03

TÍTULO 4 DRENAJE LONGITUDINAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

219,50017,03 3.738,09

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

142,3004,95 704,39
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3 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols (P - 50)

1,0001.090,89 1.090,89

4 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 45)

487,70023,01 11.221,98

5 GDG3U010 m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de 110 mm
de diàmetre, col·locats a l'extradós de la barrera de seguretat,
excavació, reblert i compactació de rasa amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 51)

14,00019,69 275,66

TÍTULO 4TOTAL 01.03.03.01 17.031,01

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 14)

337,20023,54 7.937,69

2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

1.521,40041,13 62.575,18

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa
de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum (P - 17)

100,60037,60 3.782,56

4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa
de base o intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 16)

25,00037,60 940,00

5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)

662,60038,81 25.715,51

6 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 21)

7.515,9001,29 9.695,51

7 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 20) 6.671,8000,67 4.470,11

8 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 19) 447,4001,02 456,35

TÍTULO 3TOTAL 01.03.04 115.572,91

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 24)

1.968,0001,23 2.420,64

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge. (P - 27)

29,4003,68 108,19

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 28)

1,60023,41 37,46

TÍTULO 4TOTAL 01.03.05.01 2.566,29

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN05

TÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres
i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 35)

7,00022,36 156,52

2 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de
carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 36)

2,00015,02 30,04

3 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 31)

5,000121,02 605,10

4 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 30)

1,00077,50 77,50

5 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 32)

1,000145,23 145,23

6 GBB1U154 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 34)

4,290214,15 918,70

7 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (P - 33)

1,800237,98 428,36

Euro
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8 GBB1U050 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 29)

0,300342,04 102,61

9 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 41)

13,50039,64 535,14

10 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 43)

3,950101,40 400,53

11 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada (P - 37)

2,900208,50 604,65

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 38)

7,000145,23 1.016,61

13 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport
de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 40)

2,000265,32 530,64

TÍTULO 4TOTAL 01.03.05.02 5.551,63

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 58)

1.313,7003,49 4.584,81

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob (P - 59)

1.313,7002,51 3.297,39

TÍTULO 4TOTAL 01.03.06.01 7.882,20

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 PERMEABILIZACIÓN FAUNÍSTICA02

TÍTULO 5 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i
zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada (P -
57)

888,4000,45 399,78

TÍTULO 5TOTAL 01.03.06.02.01 399,78

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO CR-P-212403

TÍTULO 3 MEDIDAS CORRECTORAS06

TÍTULO 4 HIDROSIEMBRA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 60)

1.064,0001,39 1.478,96

TÍTULO 4TOTAL 01.03.06.03 1.478,96

OBRA PRESUPUESTO  772-PRO-CA-555301

CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00057.857,36 57.857,36

2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)

1,00034.498,72 34.498,72

3 XPA10010 pa Partida alçada a justificar per Control de Qualitat (P - 0) 0,00064.032,92 0,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 92.356,08

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 



Variante de la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 25/01/12 Pág.: 1

NIVEL 4: Título 4 Importe

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

Título 4 01.01.02.01  Debroce 22.019,20

Título 4 01.01.02.02  Desmonte 420.608,70

Título 4 01.01.02.03  Terraplén 447.252,64

Título 3 01.01.02  Movimiento de tierras 889.880,54

Título 4 01.01.03.01  Drenaje longitudinal 192.054,21

Título 4 01.01.03.02  Drenaje transversal 24.930,05

Título 3 01.01.03  Drenaje 216.984,26

Título 4 01.01.05.01  Señalización horizontal 22.450,67

Título 4 01.01.05.02  Señalización vertical 32.169,11

Título 4 01.01.05.03  Barreras de seguridad 24.768,36

Título 3 01.01.05  Señalización 79.388,14

Título 4 01.01.06.01  Restauración vegetal y paisajística 46.359,42

Título 4 01.01.06.02   Permeabilización faunística 6.425,07

Título 4 01.01.06.03  Hidrosiembra 13.406,55

Título 3 01.01.06  Medidas correctoras 66.191,04

Título 4 01.01.07.01  Electricidad 54.134,34

Título 4 01.01.07.02  Teléfono 33.887,86

Título 4 01.01.07.03  Otros 50.000,00

Título 3 01.01.07  Servicios afectados 138.022,20

Título 4 01.02.02.01  Debroce 765,99

Título 4 01.02.02.02  Desmonte 2.180,73

Título 4 01.02.02.03  Terraplén 13.401,03

Título 3 01.02.02  Movimiento de tierras 16.347,75

Título 4 01.02.03.01  Drenaje longitudinal 6.541,20

Título 4 01.02.03.02  Drenaje transversal 38.725,68

Título 3 01.02.03  Drenaje 45.266,88

Título 4 01.02.05.01  Señalización horizontal 1.333,26

Título 4 01.02.05.02  Señalización vertical 13.470,02

Título 3 01.02.05  Señalización 14.803,28

Título 4 01.02.06.01  Restauración vegetal y paisajística 1.458,00

Título 4 01.02.06.02   Permeabilización faunística 2.627,87

Título 4 01.02.06.03  Hidrosiembra 202,94

Título 3 01.02.06  Medidas correctoras 4.288,81

Título 4 01.03.02.01  Debroce 2.488,78

Título 4 01.03.02.02  Desmonte 18.404,68

Título 4 01.03.02.03  Terraplén 26.197,20

Título 3 01.03.02  Movimiento de tierras 47.090,66

Título 4 01.03.03.01  Drenaje longitudinal 17.031,01

Título 3 01.03.03  Drenaje 17.031,01

Título 4 01.03.05.01  Señalización horizontal 2.566,29

Título 4 01.03.05.02  Señalización vertical 5.551,63

Título 3 01.03.05  Señalización 8.117,92

Título 4 01.03.06.01  Restauración vegetal y paisajística 7.882,20

Título 4 01.03.06.02   Permeabilización faunística 399,78

Título 4 01.03.06.03  Hidrosiembra 1.478,96

Título 3 01.03.06  Medidas correctoras 9.760,94

euros



Variante de la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 25/01/12 Pág.: 2

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

1.553.173,43

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

NIVEL 3: Título 3 Importe

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

Título 3 01.01.01  Trabajos previos y demolición 52.070,54

Título 3 01.01.02  Movimiento de tierras 889.880,54

Título 3 01.01.03  Drenaje 216.984,26

Título 3 01.01.04  Firmes y pavimentos 1.592.113,65

Título 3 01.01.05  Señalización 79.388,14

Título 3 01.01.06  Medidas correctoras 66.191,04

Título 3 01.01.07  Servicios afectados 138.022,20

Capítulo 01.01  N-401 3.034.650,37

Título 3 01.02.01  Trabajos previos y demolición 19.727,96

Título 3 01.02.02  Movimiento de tierras 16.347,75

Título 3 01.02.03  Drenaje 45.266,88

Título 3 01.02.04  Firmes y pavimentos 91.974,52

Título 3 01.02.05  Señalización 14.803,28

Título 3 01.02.06  Medidas correctoras 4.288,81

Capítulo 01.02  CM-4120 192.409,20

Título 3 01.03.01  Trabajos previos y demolición 25.238,58

Título 3 01.03.02  Movimiento de tierras 47.090,66

Título 3 01.03.03  Drenaje 17.031,01

Título 3 01.03.04  Firmes y pavimentos 115.572,91

Título 3 01.03.05  Señalización 8.117,92

Título 3 01.03.06  Medidas correctoras 9.760,94

Capítulo 01.03  CR-P-2124 222.812,02

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

3.449.871,59

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

NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  N-401 3.034.650,37

Capítulo 01.02  CM-4120 192.409,20

Capítulo 01.03  CR-P-2124 222.812,02

Capítulo 01.04  Partidas alzadas 92.356,08

Obra 01 Presupuesto 772-PRO-CA-5553 3.542.227,67

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

3.542.227,67

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto 772-PRO-CA-5553 3.542.227,67

3.542.227,67

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA 



Variante de la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 3.542.227,67

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 3.542.227,67..................................................... 460.489,60

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 3.542.227,67.................................................... 212.533,66

Subtotal 4.215.250,93

18,00 % IVA SOBRE 4.215.250,93..................................................................................... 758.745,17

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 4.973.996,10

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
CON DIEZ CENTIMOS )
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