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1.  AMIDAMENTS 



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

1 G219U202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ample (m) Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Fresat tram vell sobre Canal Seròs 7,000 210,000 1.470,000

TOTAL AMIDAMENT 1.470,000

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G214U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície (m2) Ample

C#*D#*E#*F#2 Demolició pont sobre el Canal de Seròs 15,000 7,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

m Desmuntatge, 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 G21B1002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Costat dret 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#3 Costat esquerra 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reciclat de mescles bituminoses i materials granulars 'in situ' amb ciment de 30 cm de gruix, amb una dotació de 24
kg/m2 de ciment, inclòs fresat, dosificació i distribució del ciment, aigua i additius, mescla, estesa, compactació i formació
de junts tallats en fresc

1 G9H7U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplada mitja Longitud Tram variant

C#*(D#-E#)2 Estabilització sòl-ciment 7,000 4.647,015 193,416 31.175,193

TOTAL AMIDAMENT 31.175,193

m2 Reg de curat i protecció superficial termoadherent per a reciclats in situ de mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

2 G9K2U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplada mitja Longitud Tram variant

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*(D#-E#)2 Reg de curat sobre ferm estabilitzat 7,000 4.647,015 193,416 31.175,193

TOTAL AMIDAMENT 31.175,193

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-13 G9J1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Amplada mitja Longitud Tram variant

C#*(D#-E#)2 Reg d'adherència sobre ferm
estabilitzat

7,000 4.647,015 193,416 31.175,193

TOTAL AMIDAMENT 31.175,193

t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Densitat
(Tn/m3)

Ample mig (m) Espessor (m) Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Mescla AC22 surf D (Tn) 2,300 7,000 0,080 4.453,599 5.736,236

TOTAL AMIDAMENT 5.736,236

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 % betm Mescla
bituminosa (Tn)

C#*D#*E#*F#2 Dosificació 4,5% betum asfàltic (Tn) 0,045 5.736,235 258,131

TOTAL AMIDAMENT 258,131

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GD53U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Tram variant (m) Pont autopista
(m)

Suma accessos
(m)

C#-D#-E#-F#2 Neteja cunetes 4.647,015 193,416 300,000 280,000 3.873,599

TOTAL AMIDAMENT 3.873,599

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 04
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 GBA1U310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Contínua separació carrils. M-2.2 1.815,000 1.815,000

C#*D#*E#*F#3 Contínua, vora calçada. M-2.6 9.300,000 9.300,000

C#*D#*E#*F#4 Contínua adossada a discontínua.
M-3.2

500,000 500,000

C#*D#*E#*F#5 Discontínua separació carrils. M-1.2 793,800 793,800

C#*D#*E#*F#6 Dicontínua per accessos. M-1.12 427,000 427,000

TOTAL AMIDAMENT 12.835,800

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ample Llarg Nombre Unitats

C#*D#*E#*F#2 Stop 0,400 3,500 1,000 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#3 Cediu el pas 0,400 0,800 3,000 2,000 1,920

TOTAL AMIDAMENT 3,320

m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

3 GBA31001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Unitats

C#*D#*E#*F#2 Stop 3,340 1,000 3,340

C#*D#*E#*F#3 Cediu el pas 1,434 2,000 2,868

C#*D#*E#*F#4 Fletxa una direcció 1,200 3,000 3,600

C#*D#*E#*F#5 Fletxa dos direccions 2,175 1,000 2,175

TOTAL AMIDAMENT 11,983

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 04
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBB1U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 R-1. Cediu el pas 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P-4. Intersecció amb rotonda 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 P-1. Intersecció amb prioritat 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 P-13a. Corba perillosa a la dreta 1,000 1,000

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#6 P-13b. Corba perillosa a l'esquerra 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 P-14a. Corbes perilloses, la primera a la
dreta

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 P-15a. Gual 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Placa circular de 60 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

2 GBB1U110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 R-301. Limitació de velocitat 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 R-402. Rotonda 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 R-305. Prohibició avançament 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#5 R-502. Fi prohibició avançament 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#6 R-101. Direcció prohibida 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 R-403a. Uniques direccions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 R-401a. Sentit obligatori dreta 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 59,000

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

3 GBB1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 R-2. Stop 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

4 GBB1U132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 S-7. Velocitat màxima recomanada 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 S-13. Situació de pas per a peatons 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

5 GBB1U152

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Alçada Amplada Unitats

C#*D#*E#*F#2 Inici poblat (Torres de Segre) 0,550 0,950 1,000 0,523

C#*D#*E#*F#3 Inici poblat (Sudanell) 0,550 0,950 1,000 0,523

C#*D#*E#*F#4 Fi poblat (Torres de Segre) 0,550 0,950 1,000 0,523

C#*D#*E#*F#5 Fi poblat (Sudanell) 0,550 0,950 1,000 0,523

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,092

u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

6 GBBZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Dos senyals en un pal 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Una senyal en un pal 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 04
BARRERA DE SEGURETATTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GB2A1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Costat dret 357,000 357,000

C#*D#*E#*F#3 Costat esquerra 485,000 485,000

TOTAL AMIDAMENT 842,000

u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

2 GB2AU105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Costat dret 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Costat esquerra 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

3 GB2A1021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Costat dret 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#3 Costat esquerra 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 6

u Extrem de 8 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 C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

4 GB2AU125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Final barrera doble BMSNC/C, pont
Autopista

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

5 GB1AU160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Pont Autopista 160,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons detalls plànols

6 GB1AU165

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Pont Autopista 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i
captafars, totalment col·locat

7 GB2AU110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Terminació de barrera en accessos 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 04
ABALISAMENTTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat1 GBC1U175

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zebrejat 1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Zebrejat 2 6,000 6,000

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col·locada2 GBC1U150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zebrejat 1 3,000 3,000

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
IMPREVISTOSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per imprevistos en obra1 XPA100IM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELLOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat en l'execució de l'obra1 XPA500CQ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €52,20m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 1

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €0,35m2G219U202 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la
superfície

P- 2

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €3,50mG21B1002 Desmuntatge, 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- 3

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €34,53tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

P- 4

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €7,25m2G9H7U030 Reciclat de mescles bituminoses i materials granulars 'in situ' amb ciment de 30 cm de gruix, amb
una dotació de 24 kg/m2 de ciment, inclòs fresat, dosificació i distribució del ciment, aigua i
additius, mescla, estesa, compactació i formació de junts tallats en fresc

P- 5

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 6
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €0,36m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 7
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €0,97m2G9K2U010 Reg de curat i protecció superficial termoadherent per a reciclats in situ de mescles bituminoses,
amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

P- 8

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €245,37mGB1AU160 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell
H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

P- 9

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €349,14uGB1AU165 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe
M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

P- 10

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €30,28mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 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- 11

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €71,30mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 12

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €726,28uGB2AU105 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 13

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €31,56uGB2AU110 Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs
elements de fixació i captafars, totalment col·locat

P- 14

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €493,05uGB2AU125 Extrem de 8 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 C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 15

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €1,57mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 16

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €1,00mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 17

(UN EUROS)

 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 18

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €74,10uGBB1U101 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- 19

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €62,18uGBB1U110 Placa circular de 60 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- 20

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €77,12uGBB1U120 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- 21

(SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €76,76uGBB1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 22

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €236,68m2GBB1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 23

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €59,36uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 24

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €65,87uGBC1U150 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment
col·locada

P- 25

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €9,44uGBC1U175 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment
col·locat

P- 26

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,59mGD53U010 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

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €52,20

Altres conceptes 52,20 €

m2G219U202 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

P- 2  €0,35

Altres conceptes 0,35 €

mG21B1002 Desmuntatge, 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- 3  €3,50

Altres conceptes 3,50 €

tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 4  €34,53

B9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €25,67000

Altres conceptes 8,86 €

m2G9H7U030 Reciclat de mescles bituminoses i materials granulars 'in situ' amb ciment de
30 cm de gruix, amb una dotació de 24 kg/m2 de ciment, inclòs fresat,
dosificació i distribució del ciment, aigua i additius, mescla, estesa,
compactació i formació de junts tallats en fresc

P- 5  €7,25

B0111000 Aigua  €0,03030
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €1,93344
B081U720 Additius per a reciclats amb ciment de capes de ferms  €0,07986

Altres conceptes 5,21 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 6  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 18,94 €

m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 7  €0,36

B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,18600
Altres conceptes 0,17 €

m2G9K2U010 Reg de curat i protecció superficial termoadherent per a reciclats in situ de
mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

P- 8  €0,97

B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments  €0,27258
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,17500

Altres conceptes 0,52 €

mGB1AU160 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,
amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

P- 9  €245,37

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €0,84580
BB1AU160 Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat segons Norma UNE EN-1317

per a Classe de contenció M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació

 €194,76000

Altres conceptes 49,76 €
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uGB1AU165 Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons detalls plànols

P- 10  €349,14

B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4  €0,84580
BB1AU165 Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, tots els elements galvanitzats en

calent, inclòs elements de fixació
 €268,20000

Altres conceptes 80,09 €

mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal de perfil C-120 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- 11  €30,28

BBM21003 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €21,92000

Altres conceptes 8,36 €

mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 12  €71,30

BBM21021 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent
dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €52,18000

Altres conceptes 19,12 €

uGB2AU105 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120
cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 13  €726,28

BBM2U105 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separadors, pals C-120, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

 €452,06000

Altres conceptes 274,22 €

uGB2AU110 Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de secció de
doble ona, inclòs elements de fixació i captafars, totalment col·locat

P- 14  €31,56

BBM2AA05 Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part
proporcional d'elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €22,85000

Altres conceptes 8,71 €

uGB2AU125 Extrem de 8 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 C-120 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 15  €493,05

BBM2U125 Extrem de 8 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 C-120 peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars

 €277,86000

Altres conceptes 215,19 €

mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

P- 16  €1,57

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,81720
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,17472
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Altres conceptes 0,58 €

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

P- 17  €1,00

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,55200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,05460

Altres conceptes 0,39 €

m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 18  €11,69

B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680

Altres conceptes 9,21 €

uGBB1U101 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- 19  €74,10

BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €57,58000

Altres conceptes 16,52 €

uGBB1U110 Placa circular de 60 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- 20  €62,18

BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €46,23000

Altres conceptes 15,95 €

uGBB1U120 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- 21  €77,12

BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €60,46000

Altres conceptes 16,66 €

uGBB1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P- 22  €76,76

BBM1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €60,12000

Altres conceptes 16,64 €

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

P- 23  €236,68

BBM1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €205,43000

Altres conceptes 31,25 €

uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 24  €59,36

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

 €8,19000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €27,96800
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Altres conceptes 23,20 €

uGBC1U150 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, totalment col·locada

P- 25  €65,87

BBC1U150 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

 €46,75000

Altres conceptes 19,12 €

uGBC1U175 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a
dues cares, totalment col·locat

P- 26  €9,44

BBC1U175 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a
les dues cares, inclosos elements de fixació

 €5,14000

Altres conceptes 4,30 €

mGD53U010 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  €4,59

Altres conceptes 4,59 €

Lleida, Juny de 2012

L´autor del Projecte 

Manuel Alférez Benítez
Graduat en Enginyeria de la Construcció
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL DEMOLICIONS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja
de la superfície (P - 2)

1.470,0000,35 514,50

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

105,00052,20 5.481,00

3 G21B1002 m Desmuntatge, 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 - 3)

150,0003,50 525,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.520,50

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H7U030 m2 Reciclat de mescles bituminoses i materials granulars 'in situ'
amb ciment de 30 cm de gruix, amb una dotació de 24 kg/m2 de
ciment, inclòs fresat, dosificació i distribució del ciment, aigua i
additius, mescla, estesa, compactació i formació de junts tallats
en fresc (P - 5)

31.175,1937,25 226.020,15

2 G9K2U010 m2 Reg de curat i protecció superficial termoadherent per a reciclats
in situ de mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa ECR-1d,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant (P - 8)

31.175,1930,97 30.239,94

3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 7) 31.175,1930,36 11.223,07

4 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 4)

5.736,23634,53 198.072,23

5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 6) 258,131397,68 102.653,54

CAPÍTOLTOTAL 01.02 568.208,93

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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)

3.873,5994,59 17.779,82

CAPÍTOLTOTAL 01.03 17.779,82

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES04

TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 17)

12.835,8001,00 12.835,80

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 16)

3,3201,57 5,21

3 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 18)

11,98311,69 140,08

TITOL 3TOTAL 01.04.01 12.981,09

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES04

TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 19)

14,00074,10 1.037,40

2 GBB1U110 u Placa circular de 60 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
- 20)

59,00062,18 3.668,62

3 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 - 21)

12,00077,12 925,44

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 22)

5,00076,76 383,80

5 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 23)

2,092236,68 495,13

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 24)

66,00059,36 3.917,76

TITOL 3TOTAL 01.04.02 10.428,15

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES04

TITOL 3 BARRERA DE SEGURETAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal
de perfil C-120 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 - 11)

842,00030,28 25.495,76

2 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 13)

14,000726,28 10.167,92

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 3

3 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 12)

150,00071,30 10.695,00

4 GB2AU125 u Extrem de 8 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 C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 15)

4,000493,05 1.972,20

5 GB1AU160 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols (P - 9)

160,000245,37 39.259,20

6 GB1AU165 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
detalls plànols (P - 10)

4,000349,14 1.396,56

7 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat de
secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col·locat (P - 14)

4,00031,56 126,24

TITOL 3TOTAL 01.04.03 89.112,88

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES04

TITOL 3 ABALISAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat (P - 26)

12,0009,44 113,28

2 GBC1U150 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, totalment col·locada (P - 25)

6,00065,87 395,22

TITOL 3TOTAL 01.04.04 508,50

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

1,0008.877,84 8.877,84

CAPÍTOLTOTAL 01.05 8.877,84

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL IMPREVISTOS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA100IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos en obra (P - 0) 1,0005.000,00 5.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 5.000,00

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4

OBRA PRESSUPOST  CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA500CQ pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat en l'execució de
l'obra (P - 0)

1,0008.000,00 8.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 8.000,00

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. RESUM DEL PRESSUPOST 

 



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 %

Titol 3 01.04.01 Senyalització horitzontal 1,78
Titol 3 01.04.02 Senyalització vertical 1,43
Titol 3 01.04.03 Barrera de seguretat 12,25
Titol 3 01.04.04 Abalisament 0,07

01.04 Senyalització, abalisament i defensesCapítol 15,54

15,54

NIVELL 2: CAPÍTOL %

Capítol 01.01 Demolicions i enderrocs 0,90
Capítol 01.02 Ferms i paviments 78,11
Capítol 01.03 Drenatge longitudinal 2,44
Capítol 01.04 Senyalització, abalisament i defenses 15,54
Capítol 01.05 Seguretat i Salut 1,22
Capítol 01.06 Imprevistos 0,69
Capítol 01.07 Control de qualitat 1,10

01 Pressupost  Carretera de Torres de Segre a SudanellObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %

Obra 01 Pressupost Carretera de Torres de Segre a Sudanell 100,00
100,00

Euro



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.04.01 Senyalització horitzontal 12.981,09
Titol 3 01.04.02 Senyalització vertical 10.428,15
Titol 3 01.04.03 Barrera de seguretat 89.112,88
Titol 3 01.04.04 Abalisament 508,50

01.04 Senyalització, abalisament i defensesCapítol 113.030,62

113.030,62

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Demolicions i enderrocs 6.520,50
Capítol 01.02 Ferms i paviments 568.208,93
Capítol 01.03 Drenatge longitudinal 17.779,82
Capítol 01.04 Senyalització, abalisament i defenses 113.030,62
Capítol 01.05 Seguretat i Salut 8.877,84
Capítol 01.06 Imprevistos 5.000,00
Capítol 01.07 Control de qualitat 8.000,00

01 Pressupost  Carretera de Torres de Segre a SudanellObra 727.417,71

727.417,71

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Carretera de Torres de Segre a Sudanell 727.417,71
727.417,71

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.  ÚLTIM FULL 

 



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

727.417,71PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

94.564,3013,00 % Despeses generals SOBRE 727.417,71....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 727.417,71....................................................................................................................................43.645,06

Subtotal 865.627,07

18,00 % IVA SOBRE 865.627,07....................................................................................................................................155.812,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.021.439,94€

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

( UN MILIÓ VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )

Lleida, Juny de 2012

L´autor del Projecte 

Manuel Alférez Benítez
Graduat en Enginyeria de la Construcció


