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Pressupost carretera LV-4036

AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 1

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21B1002 m Desmuntqtge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

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

1 Punts quilomètrics T Coeficient Metres

2 PK 0+100 - 0+190 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

3 PK 0+200 - 0+245 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 PK 0+300 - 0+412 1,000 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 0+480 - 0+520 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 PK 0+550 - 0+620 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

7 PK 0+750 - 1+000 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

8 PK 1+100 - 1+200 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

9 PK 1+400 - 1+610 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

10 PK 1+680- 1+800 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

11 PK 2+000- 3+400 1,000 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

12 PK 4+180- 4+450 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.707,000

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

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

1 Marges de la carretera T Coeficient Unitats

2 Marge dreta 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Marge esquerra 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

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

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

1 Intersecció amb la N-260 1,000 538,000 538,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,000

4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 Intersecció amb N-260 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

5 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
superficie
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AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 2

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

1 Accés 0+890 marge esquerra 1,000 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 Accés 1+410 marge esquerra 1,000 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  ESBROSSADA

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant llenya a disposició de l'Adminsitració,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Segons moviment de terres 1,000 13.726,000 13.726,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.726,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 02  DESMUNTS

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

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

1 Amidaments auxiliars 1,000 5.107,000 5.107,000 C#*D#*E#*F#

2 Variant de Travesseres 1,000 253,600 253,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.360,600

2 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

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

1 Amidaments auxiliars 1,000 111.698,000 111.698,000 C#*D#*E#*F#

2 Variant Travesseres 1,000 501,600 501,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112.199,600

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 03  TERRAPLENS

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 3

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

1 Amidaments auxiliars 1,000 14.348,000 14.348,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.348,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Amidaments auxiliars 1,000 29.525,000 29.525,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.525,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 04  ESPLANADA

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

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

1 Amidaments auxiliars 1,000 6.049,000 6.049,000 C#*D#*E#*F#

2 Variant Travesseres 1,000 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.294,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 03  AFERMATS
Subcapítol 01  MATERIALS GRANULARS

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 Amidaments auxiliars 1,000 7.701,364 7.701,364 C#*D#*E#*F#

2 Variant de Travesseres 1,000 414,750 414,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.116,114

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 03  AFERMATS
Subcapítol 02  MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf S, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 4

1 T Longitud Ample Espessor

2 Amidaments auxiliars 4.600,000 7,000 0,050 2,400 3.864,000 C#*D#*E#*F#

3 Variant de Travesseres 485,000 7,000 0,050 1,000 169,750 C#*D#*E#*F#

4 Viaducte PK 0+450 65,000 7,000 0,050 2,400 54,600 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.088,350

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

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

1 Amidaments de MBC 1,000 3.703,939 0,050 185,197 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,197

3 G9J1U010 t Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

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

1 Amidaments auxiliars 1,000 29.152,499 29.152,499 C#*D#*E#*F#

2 Variant de Travesseres 1.422,000 1.422,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.574,499

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 04  DRENATGE
Subcapítol 01  DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD5AU212 m Drenatge transversal amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 1000 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a
220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

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

1 Tàlveg Can Ribals 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Tàlveg de Senillers 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Tàlveg PK 2+780 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Tàlveg PK 3+250 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 GD5AU320 m Drenatge transversal amb tub deformigo, de diàmetre 2000 mm, , inclòs excavació, transport a abocador, base
de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

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

1 Revolt riu de la Canya 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Revolt dels Clops 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000
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Pressupost carretera LV-4036

AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 5

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 04  DRENATGE
Subcapítol 02  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 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

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

1 PK 0+120 - PK 0+440 1,000 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

2 PK 0+140 - PK 0+260 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 PK 0+520 - PK 1+460 1,000 940,000 940,000 C#*D#*E#*F#

4 PK 0+940 - PK 1+100 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 1+240 - PK 1+300 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 PK 1+420 - PK 1+800 1,000 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

7 PK 1+520 - PK 1+620 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

8 PK 1+760 - PK 1+800 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

9 PK 1+900 - PK 1+920 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 PK 1+920 - PK 3+400 1,000 1.480,000 1.480,000 C#*D#*E#*F#

11 PK 2+040 - PK 2+080 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

12 PK 2+240 - PK 2+400 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

13 PK 2+580 - PK 2+880 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

14 PK 2+960 - PK 3+380 1,000 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

15 PK 3+540 - PK 3+720 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

16 PK 3+520 - PK 3+580 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

17 PK 3+640 - PK 3+660 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

18 PK 3+780 - PK 3+840 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

19 PK 4+160 - PK 4+180 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

20 PK 4+280 - PK 4+460 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

21 PK 4+400 - PK 4+440 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000,000

2 GDKZUC04 u Marc i reixa de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura, totalment col·locat

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

1 Marc i reixa 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

3 GD5AU040 m Tub longitudinal de PVC, 110 mm diàmetre, parcialment perforat per recollida d'aigües

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

1 Tota la traça 1,000 4.500,000 4.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.500,000

4 GD5AU090 m Tub transversal de PVC, 400mm diàmetre, connecta col·lector amb
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubs transversals de 7 metres longitud 1,000 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 04  DRENATGE
Subcapítol 03  ALTRES

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Aletes de entrada i sortida 2,000 4,590 9,180 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 0,965 3,860 C#*D#*E#*F#

4 Amortidor 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,290

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Subcapítol 01  SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 GBA1U011 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, 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 M -2.6 2,000 4.472,000 8.944,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 91,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 69,836 69,836 C#*D#*E#*F#

4 M-1.3 1,000 4.460,000 4.460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.473,836

2 GBA1U351 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.

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

1 M-4.1 2,000 5,996 11,992 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#

3 M-4.2 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,952

3 GBA2U010 m 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
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Pressupost carretera LV-4036

AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 7

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

1 M-6.4 2,000 1,234 2,468 C#*D#*E#*F#

2 M-6.5 2,000 1,430 2,860 C#*D#*E#*F#

3 Zebrajats intersecció N-260 1,000 14,520 14,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,848

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P
- 38)

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 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 - 31)

AMIDAMENT DIRECTE 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 (P - 32)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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 - 33)

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

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 (P - 34)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 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 - 37)

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

7 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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 - 35)

AMIDAMENT DIRECTE 32,400
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8 GBBVU001 m2 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 -
36)

AMIDAMENT DIRECTE 2,592

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Subcapítol 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA

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 - 25)

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

2 GB2AU584 u Extrem de 12 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 tubular 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 - 27)

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

3 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,

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 06  MURS I ESTRUCTURES

1 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg,
procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra del parament vist a
ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols (P - 15)

AMIDAMENT DIRECTE 4.002,439

2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura 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 - 9)

AMIDAMENT DIRECTE 1.037,393

3 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat (P - 18)
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Pressupost carretera LV-4036

AMIDAMENTS Data: 27/05/16 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 195,000

4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 T Longitud Secció Unitats

2 Piles del viaducte PK 0+450 8,000 7,000 1,000 56,000 C#*D#*E#*F#

3 Estreps laterals 4,000 24,500 2,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

5 G450U051 m3 Formigó HA-30 per tauler llosa de formigó pretensat

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

1 Element T Secció Longitud

2 Tauler llosa 8,400 60,000 1,000 504,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 07  MESURES CORRECTORES AMBIENTALS

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 - 50)

AMIDAMENT DIRECTE 3.139,200

2 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 - 51)

AMIDAMENT DIRECTE 10.464,000

Obra 00  PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-4036
Capítol 08  SEGURETAT VIAL

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 52)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA00055 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)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,99m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,99mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 2

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,82m2G219U200 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 superficie

P- 3

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,68mG21B1002 Desmuntqtge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

P- 4

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €38,26uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de senyal de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

P- 5

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €2,72m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i mantenimentP- 6
(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,65m3G221U013 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment
de l'abocador

P- 7

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,57m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura 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 - 9)

P- 8

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,43m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de
Prescripcions Tècniques

P- 9

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,43m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 10

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,94m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre
perfil teòric

P- 11

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,44m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant llenya a disposició de
l'Adminsitració, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 12

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €82,85m3G3J5U101 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg,
procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra del parament vist a
ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols (P - 15)

P- 13

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €102,30m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 14
(CENT DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €283,23m3G450U051 Formigó HA-30 per tauler llosa de formigó pretensatP- 15
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €7,98m2G898U110 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat (P - 18)

P- 16

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,04m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 17
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €37,56tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf S, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense
incloure betum

P- 18

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €417,56tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 19
(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,67tG9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 20
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €36,49mGB2AU503 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 - 25)

P- 21

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €217,00uGB2AU580 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,

P- 22

(DOS-CENTS DISSET EUROS)

 €752,16uGB2AU584 Extrem de 12 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 tubular 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 - 27)

P- 23

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €0,53mGBA1U011 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 24

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,55mGBA1U351 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- 25

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €21,65mGBA2U010 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- 26

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €77,80uGBB1U101 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 - 31)

P- 27

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €122,37uGBB1U111 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 - 32)

P- 28

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €80,98uGBB1U120 Placa octogonal de 60 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 - 33)

P- 29

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €150,94uGBB1U121 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 - 34)

P- 30

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €263,25m2GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini 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 - 35)

P- 31

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €213,63m2GBBVU001 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 -
36)

P- 32

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €109,19uGBBZU005 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 - 37)

P- 33

(CENT NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €114,95uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P
- 38)

P- 34

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,85mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 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- 35

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,28mGD5AU040 Tub longitudinal de PVC, 110 mm diàmetre, parcialment perforat per recollida d'aigüesP- 36
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €29,04mGD5AU090 Tub transversal de PVC, 400mm diàmetre, connecta col·lector amb P- 37
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €108,59mGD5AU212 Drenatge transversal amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 1000 mm, ranurat parcial en un
arc de 108º a 220º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material
filtrant,
segons plànols

P- 38

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €342,30mGD5AU320 Drenatge transversal amb tub deformigo, de diàmetre 2000 mm, , inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

P- 39

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €235,02uGDKZUC04 Marc i reixa de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura, totalment col·locatP- 40
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €3,05m3GR3PU010 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 - 50)

P- 41

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €1,18m2GR720001 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 - 51)

P- 42

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €90.000,00paPPA0U001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 52)

P- 43

(NORANTA MIL EUROS)

 €28.249,24paXPA00055 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)

P- 44

(VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €30.000,00paXPA100OC Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)

P- 45

(TRENTA MIL EUROS)
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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

4,99 €

Sense descomposició 4,99000 €

P-2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm

3,99 €

Sense descomposició 3,99000 €

P-3 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 superficie

0,82 €

Sense descomposició 0,82000 €

P-4 G21B1002 m Desmuntqtge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica

de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

3,68 €

Sense descomposició 3,68000 €

P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de senyal de trànsit existent, de

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

dels materials resultants

38,26 €

Sense descomposició 38,26000 €

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

manteniment

2,72 €

Sense descomposició 2,72000 €

P-7 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses

parts proporcionals

de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment

de l'abocador

3,65 €

Sense descomposició 3,65000 €

P-8 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura 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 - 9)

6,57 €

Sense descomposició 6,57000 €

P-9 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de

Prescripcions Tècniques

0,43 €

Sense descomposició 0,43000 €

P-10 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons

condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,43 €

Sense descomposició 1,43000 €

P-11 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions

Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del

PM, mesurat sobre

perfil teòric

7,94 €

Sense descomposició 7,94000 €

P-12 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant llenya a disposició de

l'Adminsitració, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

1,44 €

Sense descomposició 1,44000 €
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P-13 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150 kg,

procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra del parament vist a

ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb formigó

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, mesurat

sobre perfil teòric segons plànols (P - 15)

82,85 €

Sense descomposició 82,85000 €

P-14 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 102,30 €

Sense descomposició 102,30000 €

P-15 G450U051 m3 Formigó HA-30 per tauler llosa de formigó pretensat 283,23 €

Sense descomposició 283,23000 €

P-16 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de

fons diluïda i dues d'acabat (P - 18)

7,98 €

Sense descomposició 7,98000 €

P-17 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,04 €

Sense descomposició 22,04000 €

P-18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf S, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i

compactada, sense

incloure betum

37,56 €

Sense descomposició 37,56000 €

P-19 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 417,56 €

Sense descomposició 417,56000 €

P-20 G9J1U010 t Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,67 €

Sense descomposició 0,67000 €

P-21 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 - 25)

36,49 €

Sense descomposició 36,49000 €

P-22 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,

217,00 €

Sense descomposició 217,00000 €

P-23 GB2AU584 u Extrem de 12 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 tubular 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 - 27)

752,16 €

Sense descomposició 752,16000 €

P-24 GBA1U011 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,53 €

Sense descomposició 0,53000 €

P-25 GBA1U351 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.

3,55 €
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Sense descomposició 3,55000 €

P-26 GBA2U010 m 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

21,65 €

Sense descomposició 21,65000 €

P-27 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 - 31)

77,80 €

Sense descomposició 77,80000 €

P-28 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 - 32)

122,37 €

Sense descomposició 122,37000 €

P-29 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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 - 33)

80,98 €

Sense descomposició 80,98000 €

P-30 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 - 34)

150,94 €

Sense descomposició 150,94000 €

P-31 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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 - 35)

263,25 €

Sense descomposició 263,25000 €

P-32 GBBVU001 m2 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 -

36)

213,63 €

Sense descomposició 213,63000 €

P-33 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 - 37)

109,19 €

Sense descomposició 109,19000 €

P-34 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant

EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2

mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada (P

- 38)

114,95 €

Sense descomposició 114,95000 €

P-35 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 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

22,85 €

Sense descomposició 22,85000 €

P-36 GD5AU040 m Tub longitudinal de PVC, 110 mm diàmetre, parcialment perforat per recollida d'aigües 14,28 €
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Sense descomposició 14,28000 €

P-37 GD5AU090 m Tub transversal de PVC, 400mm diàmetre, connecta col·lector amb 29,04 €

Sense descomposició 29,04000 €

P-38 GD5AU212 m Drenatge transversal amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 1000 mm, ranurat parcial

en un arc de 108º a 220º i SN 4

kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de

material filtrant,

segons plànols

108,59 €

Sense descomposició 108,59000 €

P-39 GD5AU320 m Drenatge transversal amb tub deformigo, de diàmetre 2000 mm, , inclòs excavació, transport

a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,

segons plànols

342,30 €

Sense descomposició 342,30000 €

P-40 GDKZUC04 u Marc i reixa de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura, totalment col·locat 235,02 €

Sense descomposició 235,02000 €

P-41 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 - 50)

3,05 €

Sense descomposició 3,05000 €

P-42 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 - 51)

1,18 €

Sense descomposició 1,18000 €

P-43 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 52)

90.000,00 €

Sense descomposició 90.000,00000 €

P-44 XPA00055 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)

28.249,24 €

Sense descomposició 28.249,24000 €

P-45 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de

contenció (P - 0)

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €
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OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B1002 m Desmuntqtge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

2.707,0003,68 9.961,76

2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
senyal de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 5)

35,00038,26 1.339,10

3 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)

538,0004,99 2.684,62

4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)

5,5003,99 21,95

5 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 superficie (P - 3)

150,0000,82 123,00

CAPÍTOLTOTAL 00.01 14.130,43

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant llenya a disposició de l'Adminsitració, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)

13.726,0001,44 19.765,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.02.01 19.765,44

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL DESMUNTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

5.360,6002,72 14.580,83

2 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 7)

112.199,6003,65 409.528,54

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.02.02 424.109,37

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL TERRAPLENS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques (P - 9)

14.348,0000,43 6.169,64

EUR
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2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

29.525,0001,43 42.220,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.02.03 48.390,39

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPÍTOL ESPLANADA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric (P - 11)

6.294,0007,94 49.974,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.02.04 49.974,36

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL AFERMATS03

SUBCAPÍTOL MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

8.116,11422,04 178.879,15

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.03.01 178.879,15

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL AFERMATS03

SUBCAPÍTOL MATERIALS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf S, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum (P - 18)

4.088,35037,56 153.558,43

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 19) 185,197417,56 77.330,86

3 G9J1U010 t Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 20) 30.574,4990,67 20.484,91

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.03.02 251.374,20

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL DRENATGE04

SUBCAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AU212 m Drenatge transversal amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 1000 mm, ranurat parcial en un arc de 108º a 220º i SN
4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó,
tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
 (P - 38)

28,000108,59 3.040,52

2 GD5AU320 m Drenatge transversal amb tub deformigo, de diàmetre 2000 mm, ,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant,

14,000342,30 4.792,20

EUR
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segons plànols
 (P - 39)

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.04.01 7.832,72

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL DRENATGE04

SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 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 - 35)

5.000,00022,85 114.250,00

2 GDKZUC04 u Marc i reixa de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura,
totalment col·locat (P - 40)

95,000235,02 22.326,90

3 GD5AU040 m Tub longitudinal de PVC, 110 mm diàmetre, parcialment perforat
per recollida d'aigües (P - 36)

4.500,00014,28 64.260,00

4 GD5AU090 m Tub transversal de PVC, 400mm diàmetre, connecta col·lector
amb  (P - 37)

195,00029,04 5.662,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.04.02 206.499,70

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL DRENATGE04

SUBCAPÍTOL ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 14)

22,290102,30 2.280,27

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.04.03 2.280,27

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL05

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U011 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P
- 24)

13.473,8360,53 7.141,13

2 GBA1U351 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 - 25)

26,9523,55 95,68

3 GBA2U010 m 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 - 26)

19,84821,65 429,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.05.01 7.666,52

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL05

EUR
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SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant
EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de
80x40x2
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada (P
- 38) (P - 34)

8,000114,95 919,60

2 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 - 31) (P -
27)

4,00077,80 311,20

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 - 32) (P -
28)

4,000122,37 489,48

4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 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 - 33) (P -
29)

11,00080,98 890,78

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 - 34) (P -
30)

2,000150,94 301,88

6 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 - 37) (P - 33)

29,000109,19 3.166,51

7 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini 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
- 35) (P - 31)

32,400263,25 8.529,30

8 GBBVU001 m2 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 -
36) (P - 32)

2,592213,63 553,73

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.05.02 15.162,48

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL05

SUBCAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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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 - 25) (P - 21)

1.500,00036,49 54.735,00

2 GB2AU584 u Extrem de 12 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 tubular 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 -
27) (P - 23)

32,000752,16 24.069,12

3 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, (P - 22)

2,000217,00 434,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 00.05.03 79.238,12

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL MURS I ESTRUCTURES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J5U101 m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a 150
kg,
procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra del parament
vist a
ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de buits amb
formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
mesurat
sobre perfil teòric segons plànols (P - 15) (P - 13)

4.002,43982,85 331.602,07

2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura 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 - 9) (P
- 8)

1.037,3936,57 6.815,67

3 G898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de
fons diluïda i dues d'acabat (P - 18) (P - 16)

195,0007,98 1.556,10

4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 14)

252,000102,30 25.779,60

5 G450U051 m3 Formigó HA-30 per tauler llosa de formigó pretensat (P - 15) 504,000283,23 142.747,92

CAPÍTOLTOTAL 00.06 508.501,36

EUR
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OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES AMBIENTALS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 50) (P - 41)

3.139,2003,05 9.574,56

2 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 - 51) (P - 42)

10.464,0001,18 12.347,52

CAPÍTOLTOTAL 00.07 21.922,08

OBRA PROJECTE CONDICIONAMENT GENERAL CARRETERA LV-403600

CAPÍTOL SEGURETAT VIAL08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 52) (P
- 43)

1,00090.000,00 90.000,00

2 XPA00055 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) (P - 44)

1,00028.249,24 28.249,24

3 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de
murs de
contenció (P - 0) (P - 45)

1,00030.000,00 30.000,00

CAPÍTOLTOTAL 00.08 148.249,24

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Pressupost carretera LV-4036

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/05/16 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 00.02.01  Esbrossada 19.765,44

Subcapítol 00.02.02  Desmunts 424.109,37

Subcapítol 00.02.03  Terraplens 48.390,39

Subcapítol 00.02.04  Esplanada 49.974,36

Capítol 00.02  Moviment de terres 542.239,56

Subcapítol 00.03.01  Materials granulars 178.879,15

Subcapítol 00.03.02  Materials bituminosos 251.374,20

Capítol 00.03  Afermats 430.253,35

Subcapítol 00.04.01  Drenatge transversal 7.832,72

Subcapítol 00.04.02  Drenatge longitudinal 206.499,70

Subcapítol 00.04.03  Altres 2.280,27

Capítol 00.04  Drenatge 216.612,69

Subcapítol 00.05.01  Senyalitzacio horitzontal 7.666,52

Subcapítol 00.05.02  Senyalització vertical 15.162,48

Subcapítol 00.05.03  Sistemes de protecció i defensa 79.238,12

Capítol 00.05  Senyalització i seguretat vial 102.067,12

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

1.291.172,72

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 00.01  Treballs previs i demolicions 14.130,43

Capítol 00.02  Moviment de terres 542.239,56

Capítol 00.03  Afermats 430.253,35

Capítol 00.04  Drenatge 216.612,69

Capítol 00.05  Senyalització i seguretat vial 102.067,12

Capítol 00.06  Murs i estructures 508.501,36

Capítol 00.07  Mesures correctores ambientals 21.922,08

Capítol 00.08  Seguretat vial 148.249,24

Obra 00  Projecte condicionament general carretera LV-4036 1.983.975,83

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

1.983.975,83

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 00  Projecte condicionament general carretera LV-4036 1.983.975,83

1.983.975,83

euros



Pressupost carretera LV-4036

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 1.983.975,83 €

Subtotal ............... 1.983.975,83 €

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 1.983.975,83 €

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

( UN MILIÓ NOU-CENTS VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 1.983.975,83 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( UN MILIÓ NOU-CENTS VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS )


