
PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE 
BELLPUIG. 
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Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

AMIDAMENTS Data: 13/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 53,700

2 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera actual 1.700,000 5,000 8.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.500,000

Obra 01 PRESSUPOST ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  VIALS

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 20 cm de gruix mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la càrrega a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.428,070 1.428,070 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.741,240 1.741,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.169,310

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació fins al 95% del pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.428,070 1.428,070 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.741,240 1.741,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.169,310

3 G222U102 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. També inclou esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol
mitjà i extracció de fangs i llots.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.554,330 1.554,330 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.482,180 1.482,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.036,510

4 F226120F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM
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Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

AMIDAMENTS Data: 13/01/14 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.373,620 0,750 1.030,215 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.686,340 0,750 1.264,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.294,970

5 G2A11000 M3 Subministrament de terra seleccionada d´aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.373,620 0,750 1.030,215 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.686,340 0,750 1.264,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.294,970

6 F241A23A m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja i esbrossada 3.169,310 0,200 633,862 C#*D#*E#*F#
2 20% esponjament neteja i esbrossada 633,862 0,200 126,772 C#*D#*E#*F#
3 Excavació 3.036,510 3.036,510 C#*D#*E#*F#
4 20% esponjament excavació 2.133,360 0,200 426,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.223,816

Obra 01 PRESSUPOST ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015
Capítol 02  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  VIALS

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.286,260 0,300 385,878 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.598,350 0,300 479,505 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 865,383

2 F9J12X40 M2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.286,260 1.286,260 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.598,350 1.598,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.884,610

3 G9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

AMIDAMENTS Data: 13/01/14 Pàg.: 3

1 Zona Nord 1.286,260 0,070 2,420 217,892 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.598,350 0,070 2,420 270,760 C#*D#*E#*F#
3 C#/D#*E#*F#
4 C#/D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 488,652

4 F9J13R40 M2 Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.286,260 1.286,260 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.598,350 1.598,350 C#*D#*E#*F#
3 Superfície asfalt actual 3.303,400 3.303,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.188,010

5 G9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Nord 1.286,260 0,050 2,420 155,637 C#*D#*E#*F#
2 Zona Sud 1.598,350 0,050 2,420 193,400 C#*D#*E#*F#
3 Superfície asfalt actual 3.303,400 0,050 2,420 399,711 C#*D#*E#*F#
4 Superfície d'asfalt actual 1.587,970 0,050 2,420 192,144 C#*D#*E#*F#
5 Superfície d'asfalt de la zona

d'incorporació
105,000 0,050 2,420 12,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 953,597

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

AMIDAMENT DIRECTE 155,000

7 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 155,000

8 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illeta Sud 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#
2 Illeta Oest 19,800 19,800 C#*D#*E#*F#
3 Illeta Nord 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

9 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

EUR



Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

AMIDAMENTS Data: 13/01/14 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illeta Sud 26,660 0,150 3,999 C#*D#*E#*F#
2 Illeta Oest 11,250 0,150 1,688 C#*D#*E#*F#
3 Illeta Nord 15,230 0,150 2,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,972

10 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illeta Sud 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#
2 Illeta Oest 19,800 19,800 C#*D#*E#*F#
3 Illeta Nord 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Obra 01 PRESSUPOST ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015
Capítol 02  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITACIÓ VIÀRIA

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 FBB11112 u Fita de 120 cm fabricat en polietilé de alta densitat amb bandes reflectants de color verd, incloses varilles
d'anclatge i instal·lació en l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral est 376,710 376,710 C#*D#*E#*F#
2 Voral sud-oest 220,570 220,570 C#*D#*E#*F#
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Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

AMIDAMENTS Data: 13/01/14 Pàg.: 5

3 Voral Nord-oest 219,890 219,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 817,170

7 GBA1UZ50 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia continua
2 Perímetre illetes centrals 176,540 176,540 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre illeta sud 181,130 181,130 C#*D#*E#*F#
4 Perímetre illeta nord 177,530 177,530 C#*D#*E#*F#
5 Entrada desde Bellpuig 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Centre 245,200 245,200 C#*D#*E#*F#
7 Entrada desde Belianes 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
9 Línia discontínua

10 Sortida cap a Bellpuig 115,390 115,390 C#*D#*E#*F#
11 Entrada desde Bellpuig 83,530 83,530 C#*D#*E#*F#
12 Entrada desde Belianes 112,680 112,680 C#*D#*E#*F#
13 Sortida cap a Belianes 89,760 89,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.211,760

8 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marques 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
2 Illetes zebrejades 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Interior illetes 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 155,000

10 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT

EUR



Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

AMIDAMENTS Data: 13/01/14 Pàg.: 6

1 PPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 02  IMPREVISTOS

1 XPA1Z5B2 pa Partida alçada a justificar pel desplaçament del cartell d'Arenes Bellpuig i la seva instal·lació en una nova
ubicació, inclou formigó per realitzar la base, anclatges i desplaçament d'enllumenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1Z5B3 pa Partida alçada a justificar pel desplaçament de la porta existent a l'entrada del recinte i la seva instal·lació en
una nova ubicació, inclou formigó per realitzar la base i anclatges.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1Z5B1 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/01/14 Pàg.: 1

F2211020P-1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 20 cm de gruix mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la
càrrega a camió.

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F226120FP-2 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F227R00FP-3 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació fins al 95% del pm. 0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F241A23AP-4 m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F9J12X40P-5 M2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F9J13R40P-6 M2 Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FBB11112P-7 u Fita de 120 cm fabricat en polietilé de alta densitat amb bandes reflectants de color verd,
incloses varilles d'anclatge i instal·lació en l'obra.

472,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

G219U100P-8 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G219U200P-9 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G222U102P-10 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. També inclou
esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitjà i extracció de fangs i llots.

5,62 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G2A11000P-11 M3 Subministrament de terra seleccionada d´aportació 7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G921U020P-12 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 9,61 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G9650020P-13 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

24,75 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G974U012P-14 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)



Projecte constructiu d´un accés a la carretera LP-2015 de Bellpuig a Belianes al TM de Bellpuig

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/01/14 Pàg.: 2

G9GA0004P-15 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

92,89 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G9H17114P-16 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

47,15 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G9H18214P-17 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

45,57 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GB2AU503P-18 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

32,17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

GB2AU582P-19 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

396,85 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GBA1U210P-20 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GBA1UZ50P-21 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GBA33001P-22 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

15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GBB1U102P-23 u Placa triangular de 135 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

128,88 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB1U111P-24 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

102,69 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GBB1U121P-25 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

125,48 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBBZU005P-26 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

44,83 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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GD53U010P-27 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GD57U015P-28 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

23,07 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

PPA900SSP-29 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra 1.921,00 €

(MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS)

Enginyer redactor

Jordi Biosca Panavera
Enginyer en Grau de la Construcció

Tecnics13
Jordi Biosca
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/01/14 Pàg.: 1

P-1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 20 cm de gruix mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la
càrrega a camió.

0,43 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-2 F226120F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-3 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació fins al 95% del pm. 0,88 €
Altres conceptes 0,88000 €

P-4 F241A23A m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,50 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-5 F9J12X40 M2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,46 €

B0552B00 KG Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,35000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-6 F9J13R40 M2 Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,36 €

B0552420 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,25000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-7 FBB11112 u Fita de 120 cm fabricat en polietilé de alta densitat amb bandes reflectants de color verd,
incloses varilles d'anclatge i instal·lació en l'obra.

472,00 €

Sense descomposició 472,00000 €

P-8 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-9 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-10 G222U102 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. També inclou
esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitjà i extracció de fangs i llots.

5,62 €

Altres conceptes 5,62000 €

P-11 G2A11000 M3 Subministrament de terra seleccionada d´aportació 7,85 €

B03D1000 M3 Terra seleccionada 7,85000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 9,61 €

B0111000 M3 Aigua 0,00050 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 8,65200 €
Altres conceptes 0,95750 €

P-13 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

24,75 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,16000 €
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B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,10240 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,93706 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,03600 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,85400 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €
Altres conceptes 8,52454 €

P-14 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,13 €

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,07680 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,07918 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,17100 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,06800 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,01800 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,08000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,42110 €
Altres conceptes 3,21592 €

P-15 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

92,89 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,14000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,28750 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,57100 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,40000 €
Altres conceptes 11,49150 €

P-16 G9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

47,15 €

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració

44,81000 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-17 G9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

45,57 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració

43,23000 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-18 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

32,17 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

28,06000 €
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Altres conceptes 4,11000 €

P-19 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

396,85 €

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars

284,18000 €

Altres conceptes 112,67000 €

P-20 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,53 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03900 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,22540 €
Altres conceptes 0,26560 €

P-21 GBA1UZ50 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,13 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03900 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,33810 €
Altres conceptes 0,75290 €

P-22 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

15,19 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,31200 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,88000 €
Altres conceptes 8,99800 €

P-23 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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

128,88 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

118,96000 €

Altres conceptes 9,92000 €

P-24 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

102,69 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

93,87000 €

Altres conceptes 8,82000 €

P-25 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

125,48 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

115,56000 €

Altres conceptes 9,92000 €

P-26 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

44,83 €
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BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 17,79000 €

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

7,17920 €

Altres conceptes 19,86080 €

P-27 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,82 €

Altres conceptes 3,82000 €

P-28 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

23,07 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,06300 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,50160 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,81000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,08625 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,04100 €

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

14,35840 €

Altres conceptes 7,20975 €

P-29 PPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra 1.921,00 €
Sense descomposició 1.921,00000 €

Enginyer redactor

Jordi Biosca Panavera
Enginyer en Grau de la Construcció

Tecnics13
Jordi Biosca
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9H17114 t Paviment bitum.cont.calent
S-12,g.granític,betum
asf.,98%marshall

47,15 953,597 23,171 44.962,10 23,17

F241A23A m3 Transport terres,càrrega
mec.,camió 7t,rec.15-20km

7,50 4.223,816 16,332 31.678,62 39,50

G9H18214 t Paviment bitum.cont.calent
S-20,g.calcari,betum
asf.,98%marshall

45,57 488,652 11,483 22.267,87 50,98

G2A11000 M3 Subministr.terra selec.aport. 7,85 2.294,970 9,294 18.015,51 60,26

G222U102 m3 Exc. rases, pous 20% amb
martell

5,62 3.036,510 8,805 17.065,19 69,06

F226120F M3 Terraplenada/picon.caixa
pav.mat.seleccionat
g<=25cm,95%PM

4,63 2.294,970 5,486 10.625,71 74,53

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

9,61 865,383 4,297 8.316,33 78,82

GB2AU503 m Barr. seg. metàl· simple, amb
separadors, tipus BMSNA4/120b

32,17 155,000 2,578 4.986,35 81,39

G219U200 m2 Fresat per cm gruix de mescles
bitum., amb transport a
l'abocador

0,52 8.500,000 2,289 4.420,00 83,67

GD57U015 m Cuneta TTR-15, fondària 24 cm,
revest. mín. 15 cm formigó RC
15 N/mm2

23,07 155,000 1,8410 3.575,85 85,51

GBA33001 m2 Pintat de senyal de stop,
fletxes,..., pintura de dos
components en fred

15,19 199,000 1,5611 3.022,81 87,07

XPA1Z5B2 pa Partida alçada a justificar pel
desplaçament del cartell

3.000,00 1,000 1,5512 3.000,00 88,61

XPA1Z5B1 pa Partida alçada a justificar per
a imprevistos

2.839,00 1,000 1,4613 2.839,00 90,08

F227R00F m2 Repàs i piconatge esplanada,
95% pm

0,88 3.169,310 1,4414 2.788,99 91,51

F9J13R40 M2 Reg d´adher.amb emulsió
bituminosa catiònica ECR-1
1kg/m2

0,36 6.188,010 1,1515 2.227,68 92,66

PPA900SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra

1.921,00 1,000 0,9916 1.921,00 93,65

G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, prefabricades de
formigó

24,75 64,000 0,8217 1.584,00 94,47

XPA1Z5B3 pa Partida alçada a justificar pel
desplaçament de la porta
d'entrada al recinte

1.400,00 1,000 0,7218 1.400,00 95,19

GBA1UZ50 m Pintat faixa 30 cm d'amplada,
pintura acrílica, 2 capes

1,13 1.211,760 0,7119 1.369,29 95,90

F2211020 m2 Neteja i esbrossada terreny,
mitjans mecanitzats, amb
càrrega.

0,43 3.169,310 0,7020 1.362,80 96,60

F9J12X40 M2 Reg d´imprim.amb emulsió
bituminosa catiònica ECI 1kg/m2

0,46 2.884,610 0,6821 1.326,92 97,28

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

13/01/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GB2AU582 u Extrem de 4,32 m de barr. seg.
metàl· amb pals tipus tubulars 

396,85 2,000 0,4122 793,70 97,69

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20,
c.plàstica o tova, de qualsevol
gruix

92,89 7,972 0,3823 740,52 98,07

G974U012 m Rigola morter ciment blanc de
20 cm i 8 cm gruix

11,13 64,000 0,3724 712,32 98,44

GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm,
nivell 2

128,88 5,000 0,3325 644,40 98,77

GD53U010 m Neteja de cunetes existents 3,82 155,000 0,3126 592,10 99,08

FBB11112 u Fita de 120 cm fabricat en
polietilé de alta densitat amb
bandes reflectants de color
verd, inclose

472,00 1,000 0,2427 472,00 99,32

GBA1U210 m Pintat faixa 10 cm d'amplada,
pintura acrílica, 2 capes

0,53 817,170 0,2228 433,10 99,54

GBBZU005 u Suport d'acer galv. de 100x50x3
mm, 1 senyal en carreteres

44,83 7,000 0,1629 313,81 99,71

G219U100 m Tall serra disc mescles bitum.o
form., 20 cm a 30 cm fondària

4,45 53,700 0,1230 238,97 99,83

GBB1U111 u Placa circular de 90 cm, nivell
2

102,69 2,000 0,1131 205,38 99,94

GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm,
nivell 2

125,48 1,000 0,0632 125,48 100,00

TOTAL: 100,00194.027,81

EUR
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Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 8)

4,45 53,700 238,97

2 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 9)

0,52 8.500,000 4.420,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.658,97

Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 VIALS

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 20 cm de gruix mitjà, amb mitjans
mecànics, inclosa la càrrega a camió.  (P - 1)

0,43 3.169,310 1.362,80

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació fins al 95% del pm.
(P - 3)

0,88 3.169,310 2.788,99

3 G222U102 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. També inclou
esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitjà i extracció
de fangs i llots. (P - 10)

5,62 3.036,510 17.065,19

4 F226120F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM (P - 2)

4,63 2.294,970 10.625,71

5 G2A11000 M3 Subministrament de terra seleccionada d´aportació (P - 11) 7,85 2.294,970 18.015,51
6 F241A23A m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera

per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 4)

7,50 4.223,816 31.678,62

TOTAL Titol 3 01.01.02 81.536,82

Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015

Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 VIALS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 12)

9,61 865,383 8.316,33

2 F9J12X40 M2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1 kg/m2 (P - 5)

0,46 2.884,610 1.326,92

3 G9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 17)

45,57 488,652 22.267,87

4 F9J13R40 M2 Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 6)

0,36 6.188,010 2.227,68

5 G9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 16)

47,15 953,597 44.962,10

EUR
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6 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 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 - 28)

23,07 155,000 3.575,85

7 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 27)

3,82 155,000 592,10

8 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 13)

24,75 64,000 1.584,00

9 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 15)

92,89 7,972 740,52

10 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 14)

11,13 64,000 712,32

TOTAL Titol 3 01.02.01 86.305,69

Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015

Capítol 02 URBANITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITACIÓ VIÀRIA

1 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 - 25)

125,48 1,000 125,48

2 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 - 24)

102,69 2,000 205,38

3 GBB1U102 u Placa triangular de 135 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 - 23)

128,88 5,000 644,40

4 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 26)

44,83 7,000 313,81

5 FBB11112 u Fita de 120 cm fabricat en polietilé de alta densitat amb bandes
reflectants de color verd, incloses varilles d'anclatge i instal·lació en
l'obra. (P - 7)

472,00 1,000 472,00

6 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 20)

0,53 817,170 433,10

7 GBA1UZ50 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 21)

1,13 1.211,760 1.369,29

8 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 - 22)

15,19 199,000 3.022,81

9 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 - 18)

32,17 155,000 4.986,35

EUR
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10 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 19)

396,85 2,000 793,70

TOTAL Titol 3 01.02.02 12.366,32

Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 29) 1.921,00 1,000 1.921,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.921,00

Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 02 IMPREVISTOS

1 XPA1Z5B2 pa Partida alçada a justificar pel desplaçament del cartell d'Arenes
Bellpuig i la seva instal·lació en una nova ubicació, inclou formigó per
realitzar la base, anclatges i desplaçament d'enllumenat. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 XPA1Z5B3 pa Partida alçada a justificar pel desplaçament de la porta existent a
l'entrada del recinte i la seva instal·lació en una nova ubicació, inclou
formigó per realitzar la base i anclatges. (P - 0)

1.400,00 1,000 1.400,00

3 XPA1Z5B1 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant l'execució de l'obra.
(P - 0)

2.839,00 1,000 2.839,00

TOTAL Titol 3 01.03.02 7.239,00

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  DEMOLICIONS 4.658,97
Titol 3 01.01.02  VIALS 81.536,82
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 86.195,79

Titol 3 01.02.01  VIALS 86.305,69
Titol 3 01.02.02  SENYALITACIÓ VIÀRIA 12.366,32
Capítol 01.02  URBANITZACIÓ 98.672,01

Titol 3 01.03.01  SEGURETAT I SALUT 1.921,00
Titol 3 01.03.02  IMPREVISTOS 7.239,00
Capítol 01.03  PARTIDES ALÇADES 9.160,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
194.027,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 86.195,79
Capítol 01.02  URBANITZACIÓ 98.672,01
Capítol 01.03  PARTIDES ALÇADES 9.160,00
Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 194.027,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
194.027,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 194.027,80
194.027,80

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 194.027,80

13 % Despeses generals SOBRE 194.027,80..................................................................... 25.223,61

6 % Benefici industrial SOBRE 194.027,80.......................................................................... 11.641,67

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 230.893,08

21 % IVA SOBRE 230.893,08.............................................................................................. 48.487,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 279.380,63

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents setanta-nou mil tres-cents vuitanta euros amb seixanta-tres cèntims

Enginyer redactor

Jordi Biosca Panavera
Enginyer en Grau de la Construcció

Tecnics13
Jordi Biosca
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