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ESTUDI SENYALITZACIÓ AV/MARCA HISPÀNICA

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA AV/ MARCA HISPÀNICA  01

CAPÍTOL AV/ MARCA HISPÀNICA01

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN0001 m Esborrat de linies existents de 10-15 cm d'ample  amb fresadora
  (P - 19)

1.000,0001,20 1.200,00

2 F000001 m Premarcatge de linies (P - 2) 1.518,8800,10 151,89

3 FBA27511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 6)

19,3001,25 24,13

4 FBA29511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 7)

30,0000,63 18,90

5 FBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 5)

625,0000,38 237,50

6 FBA16511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 4)

763,8800,13 99,30

7 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 9)

832,1302,49 2.072,00

8 FBA00002 u Pintat de fletxes de sentit de circulació, en pintura de dos
componets i/o altres símbols. (P - 3)

19,00030,00 570,00

9 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora en pas de
vianants i illetes, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 8)

150,0005,10 765,00

10 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,
amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb
passador (P - 16)

50,00053,42 2.671,00

11 FBC4VE11 u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal, amb
retrorreflector de plàstic i superficie resistent a la abrasió tipus
P3A, retrorreflexió classe PRP 1 a una cara, fixat adherit al
paviment (P - 17)

50,0006,14 307,00

TITOL 3TOTAL 01.01.01 8.116,72

OBRA AV/ MARCA HISPÀNICA  01

CAPÍTOL AV/ MARCA HISPÀNICA01

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 18)

4,0005,51 22,04

2 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau

26,00083,28 2.165,28

EUR



ESTUDI SENYALITZACIÓ AV/MARCA HISPÀNICA

PRESSUPOST Pàg.: 2

de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau (P - 15)

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 14)

78,00022,30 1.739,40

4 FBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 13)

12,00059,40 712,80

5 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 10)

11,00060,64 667,04

6 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament (P - 12)

4,00059,60 238,40

7 FBB1B111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 11)

3,00050,42 151,26

TITOL 3TOTAL 01.01.02 5.696,22

OBRA AV/ MARCA HISPÀNICA  01

CAPÍTOL AV/ DE LA TORRE DELS ESCIPIONS02

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN0001 m Esborrat de linies existents de 10-15 cm d'ample  amb fresadora
  (P - 19)

600,0001,20 720,00

2 F000001 m Premarcatge de linies (P - 2) 606,9900,10 60,70

3 FBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 5)

70,0000,38 26,60

4 FBA16511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 4)

536,9900,13 69,81

5 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 9)

175,0002,49 435,75

6 FBA00002 u Pintat de fletxes de sentit de circulació, en pintura de dos
componets i/o altres símbols. (P - 3)

9,00030,00 270,00

7 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora en pas de
vianants i illetes, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 8)

100,0005,10 510,00

8 FBA27511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual (P - 6)

5,0001,25 6,25

TITOL 3TOTAL 01.02.01 2.099,11

OBRA AV/ MARCA HISPÀNICA  01

EUR



ESTUDI SENYALITZACIÓ AV/MARCA HISPÀNICA

PRESSUPOST Pàg.: 3

CAPÍTOL AV/ DE LA TORRE DELS ESCIPIONS02

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 18)

5,0005,51 27,55

2 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau
de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau (P - 15)

9,00083,28 749,52

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 14)

27,00022,30 602,10

4 FBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 13)

2,00059,40 118,80

5 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 10)

8,00060,64 485,12

6 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament (P - 12)

1,00059,60 59,60

TITOL 3TOTAL 01.02.02 2.042,69

OBRA AV/ MARCA HISPÀNICA  01

CAPÍTOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0103001 PA Estudi de seguretat i salut a l'obra (P - 1) 1,000300,00 300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 300,00

EUR



ESTUDI SENYALITZACIÓ AV/MARCA HISPÀNICA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Av/ Marca Hispànica 13.812,94
Capítol 01.02 Av/ de la Torre dels Escipions 4.141,80
Capítol 01.03 Estudi de seguretat i salut 300,00

01 AV/ MARCA HISPÀNICA  Obra 18.254,74

18.254,74

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 AV/ MARCA HISPÀNICA 18.254,74
18.254,74

EUR



ESTUDI SENYALITZACIÓ AV/MARCA HISPÀNICA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

18.254,74PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 18.254,74

21 % IVA SOBRE 18.254,74............................................................................................................... 3.833,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 22.088,24€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )


