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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

Aquests canvis també han inclòs la modificació de la capa de trànsit segons indicacions del Servei
Territorial de Carreteres de Lleida.

La carretera LP-3322, de Mollerussa a Bellcaire d’Urgell està prevista en els traspassos de la
Diputació de Lleida al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per incloure-la a la

D’altra banda, s’ha comprovat que les estructures obra de fàbrica OF 1.1 i obres de drenatge OD

futura xarxa comarcal. El tram comprés entre Linyola i Bellcaire d’Urgell precisa del seu

T 1.2 i ODT 3.1 compleixen amb l’IAP-11.

eixamplament i millora del traçat per tal d’aconseguir una secció tipus 7/10 i una velocitat
específica de 80 Km/h.

Per altra banda, la millora d’aquest tram ha de preveure la variant de la carretera C-53 al seu

Els esmentats canvis es recullen en el present document.

2

OBJECTE DEL PROJECTE

pas per Bellcaire, d’acord amb l’alternativa escollida dins de l’estudi Informatiu EI.VL-04001.
En data 20 de maig de 2004, a Direcció General de Carreteres (D.G.C.) va emetre l’Ordre

L’objecte del present Annex d'Actualització és l’actualització del Projecte Constructiu de manera

d’Estudi núm. 040510, amb títol “Millora General. Condicionament i Eixamplament de la

que reculli els canvis abans assenyalats.

Carretera LP-3322 del PK. 10+600 al PK. 14+500. Tram: Linyola- Bellcaire d’Urgell”. Clau XL04084.

3
3.1

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
SITUACIÓ ACTUAL

Amb data 16 de gener de 2004, es va redactar l’Ordre d’Estudi número 040108 amb el títol
“Millora general. Variant de Bellcaire d’Urgell. Carretera C-53 del P.K. 135+100 al 137+700.

Les obres es centren a la carretera LP-3322, concretament del PK. 10+600 als PK. 14+500.

Tram: Bellcaire d’Urgell”

Aquest tram uneix els nuclis urbans de Linyola, situat al sud, i de Bellcaire d’Urgell, situat al final
del tram considerat en el projecte, al nord.

El 1 de maig de 2004, es va publicar l’anunci d’informació pública per part de la Diputació de
Lleida “Projecte reformat de la variant de Linyola, crta. LP-3322 Mollerussa- Bellcaire”.

La secció de la carretera actual esta composta per una calçada bi-direccional sense vorals, tenint
per tant un ample total de la secció de 6 metres.

Amb data 20 de maig de 2004, es va redactar l’Ordre d’Estudi número 040510 amb el títol
“Millora general. Condicionament i Eixamplament. Carretera LP-3322 del P.K. 10+600 al 14+500.
Tram: Linyola- Bellcaire d’Urgell”

3.2

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

L’origen del traçat es situa a partir del giratori existent de la Variant de Linyola. El Pk 0+000 de
Amb data 22 de juliol de 2004, s’adjudicà a l'empresa "GOC,S.A." l’assistència tècnica per a la

l’inici del Projecte correspon al PK 10+425 segon les fites quilomètriques existents. S’han millorat

redacció de l’esmentat projecte.

les característiques geomètriques de l’eix en Planta, tot adoptant un radi mínim de 1000 metres,
tret de la travessera de Bellcaire que és de 125 m. El traçat elimina alineacions intermitges amb

En data març de 2011 es va redactar el projecte constructiu “Millora General. Condicionament i

canvi de signe de curvatura, i degut a la presència d’una canonada de gas, defineix

Eixamplament de la Carretera LP-3322 del PK. 10+600 al PK. 14+500. Tram: Linyola- Bellcaire

l’eixamplament pel costat dret d’acord amb el sentit d’avanç Linyola-Bellcaire.

d’Urgell”. Clau XL-04084.
La longitud total del traçat és de 4.293,61 metres.
En data juny de 2017 s’ha revisat el projecte i s’ha estimat necessari la seva actualització per tal
d’incorporar els canvis de normativa, tant els de tipus general com els derivats de les

La secció adoptada pel tronc és la de calçada bi-direccional amb dos carrils de 3,50 m. cadascun,

prescripcions de la pròpia societat gestora Infraestructures.cat, i els pressupostaris derivats de

limitada per vorals de 1,50 metres. En les zones de desmunt es projecta cuneta revestida de

l’aplicació del vigent banc de preus.

1,50 metres d’amplada, bancada de 0,50 metres d’amplada i talussos amb inclinació 3:2 (H:V).

Memòria
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En terraplè es dissenya una berma de 0,75 metres d’amplada i talussos amb la mateixa inclinació

-Valor mínim de Kv per acord convex:

3.050 m.

anterior.

-Valor mínim de Kv per acord còncau:

5.000 m.

3.3
Per

Tram 2

TOPOGRAFIA
a

la

realització

del

Present

Projecte

s’ha

utilitzat

la

cartografia

facilitada

per

-Radi en planta mínim:

306 m.

Infraestructures.cat a escala 1:1000. Per a la definició de les obres de fàbrica i la identificació
precisa dels serveis afectats i de la xarxa de reg, s’ha emprat topografia de detall, amb

Pel que fa a l’alçat, els valors utilitzats en la definició geomètrica són:

aixecaments taquimètrics facilitats també per Infraestructures.cat.
A l’Annex núm. 3, Cartografia i Topografia es relacionen les característiques bàsiques que

-Pendent màxim:

2,78 %.

presenta la restitució, i els treballs de camp realitzats per a la Topografia de detall.

-Pendent mínim:

0,50 %.

3.4

TRAÇAT

Per a la definició del traçat s’han projectat tots els eixos necessaris per a l’execució del projecte
amb l’objectiu de poder definir les seves característiques geomètriques, tant en planta com en
alçat.

-Valor mínim de Kv per acord convex:

11.000 m.

-Valor mínim de Kv per acord còncau:

11.000 m.

Tram 1
-Radi en planta mínim:

125 m.

L’eix principal de la carretera segueix l’actual, ja que no existeixen problemes de visibilitat ni
d’avançament ni d’aturada. El nou eix s’ha adaptat als condicionants existents als marges de la

Pel que fa a l’alçat, els valors utilitzats en la definició geomètrica són:

carretera per tal d’escollir el costat per on s’eixampla la carretera actual en cada punt.
-Pendent mig:

4,5 %.

Les dades bàsiques de la carretera són:
Tipus de xarxa:

Bàsica primària

Tipus de via:

Carretera convencional 1+1

Tipus de terreny:

Pla

Velocitat de projecte:

80 km/h

Tipus d’actuació:

Millora general – Condicionament i eixamplament

3.5

FERMS I PAVIMENTS

Segons la IMDp que circulen per una carretera, la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” defineix vuit
categories de trànsit pesat:

Categories de trànsit pesat T00 a T2:
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta per a una velocitat específica de
Categoria de trànsit pesat

80 km/h en cada tram són:

IMDp

Tram 1

(vehicles pesats/dia)
-Radi en planta mínim:

T00

≥4000

T0

T1

T2

<4000

<2000

<800

≥2000

≥800

≥200

1.200 m.

Categories de trànsit pesat T3 i T4:
Pel que fa a l’alçat, els valors utilitzats en la definició geomètrica són:

-Pendent màxim:

4,00 %.

-Pendent mínim:

0,50 %.

Pàgina 2

Categoria de trànsit pesat

T31

T32

T41

T42

IMDp

<200

<100

<50

<25

Memòria
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(vehicles pesats/dia)

≥100

≥50

≥25

En el tram 3, s'ha previst fresar els 6 cm superiors de la calçada existent i reposar la capa amb
mescla bituminosa tipus AC22 surf B-60/70 S. En les zones de flonjalls es realitzarà un

En funció de les dades d'IMD disponibles en aforaments de la Direcció General de Carreteres en

sanejament excavant 52 cm d'espessor que es reposaran amb 12 cm de mescla bituminosa tipus

zones properes, s’ha adoptat una categoria de trànsit per a cada tram.

AC22 B-60/70 S en dues capes (6+6) i 40 cm de tot-u artificial, que millora a la secció de ferm
4111. En aquest tram no es considera cap intervenció en les voreres.

Pel que fa a l’esplanada, la instrucció 6.1-IC defineix tres categories d’esplanades a partir del seu
mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357

Per al camí 29, que connecta amb el marge oest de la carretera en el PK. 2+900 del projecte, es

“Ensayo de carga con placa”.

va adoptar la secció de ferm formada per les següents capes:

Categoria d’esplanada

E1

E2

E3

-

E V2 (MPa)

≥60

≥120

≥300

-

5 cm de mescla bituminosa AC16 surf B-60/70 S en capa de trànsit
Reg d’emprimació amb ECI
25cm de tot-u artificial

D'acord amb la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” i tenint en compte la classificació del sòl de
l’esplanada com sòls tolerables s'ha adoptat una esplanada tipus E2 formada amb 75 cm de sòl

3.6

SECCIONS TIPUS

seleccionat tipus 2 sobre sòls tolerables, i amb 100 cm de sòl seleccionat tipus 2 sobre sòls
marginals o inadequats. Es defineixen doncs, una secció de ferm per a cada tram segons el

La secció adoptada per als trams 1 i 2 és una calçada bidireccional amb dos carrils de 3,5m

catàleg de la Instrucción 6.1 I.C.

cadascun i vorals de 1,5m d'ample. En zones de desmunt es projecta una cuneta revestida de
1,5m d'ample amb una berma de 0,50m d'ample i en els trams de terraplè es projecta una berma

Per al tram 1 s’ha escollit una secció de ferm 3221. Les capes que composen aquesta secció són

de 0,75m d'ample. La inclinació dels talussos adoptats per a desmunt i terraplè és 3H:2V.

les següents:
En el tram 3, tram urbà de Bellcaire d’Urgell, la secció s'ha adaptat a l'ample existent que varia
entre 6 i 8m.

-

5 cm de mescla bituminosa discontínua AC16 surf B-60/70 S en capa de trànsit

-

Reg d'adherència amb ECR-1d

-

10 cm de mescla bituminosa AC22 bin B-60/70 S en capa base

-

Reg d’emprimació amb ECI

La reposició de les marques vials existents que es vegin afectades per les obres d’execució del

-

35 cm de tot-u artificial

condicionament i eixamplament, i l’execució de la nova senyalització horitzontal es realitzarà

3.7

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

adaptant-les a les normatives:
En el tram 2, preveient el tràfic que utilitzarà la futura variant de Bellcaire d’Urgell de la Carretera

−

C-53, s'ha considerat que el trànsit pesat tindrà una categoria inferior a la del tram 1, adaptant-

Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme (O.M. de 16 de juliol de 1987, B.O.E.

se la secció de ferm 4121 formada per les següents capes:

del 4 d’agost i 29 de setembre).

−
-

5 cm de mescla bituminosa discontínua AC16 surf B-60/70 S en capa de trànsit

-

Reg d'adherència amb ECR-1d

-

5 cm de mescla bituminosa AC22 bin B-60/70 S en capa base

-

Reg d’emprimació amb ECI

-

30 cm de tot-u artificial

Nota tècnica sobre esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991, de la Subdirecció
General de Tecnologia i Projectes del Ministeri d’Obres Públiques i Transports.

−
−

Article 700 “Marcas viales” del PG3.
“Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización
horitzontal” (Nota de Servei NS 2/2007)

−

“Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales” (Nota Tècnica NT de 30 de
Juny de 1998)

−

Memòria

Normativa de carreteres 8.2.-IC "Marcas Viales", publicada per la Direcció General de

“Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horitzontal” (Desembre de 2012)
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El tipus

de pintura a utilitzar a la present obra serà de tipus termoplàstica per les marques

viàries longitudinals, i de dos components en fred per les inscripcions i zebrats.

3.8

GEOTÈCNIA I GEOLOGIA

A partir d’una proposta de campanya geotècnica
Tenint en compte les prescripcions contingudes a la Norma 8.2-IC, cal apuntar que totes les
marques projectades seran de color blanc, de referència B-118 de la UNE 48-103, i reflectants. La

aprovada per Infraestructures.cat, que

contemplava uns assaigs addicionals proposats, han estat realitzats els

treballs corresponents

per tal d’assolir els següents objectius :

reflectància s’aconsegueix barrejant les microesferes de vidre amb la pintura. La granulometria de

1) Caracterització de l’esplanada, tant pel que fa referència al ferm de la carretera existent

les microesferes està definida al Plec de Condicions.

com dels materials situats a la zona d’eixamplament
2) Determinació dels paràmetres resistents

Marques vials projectades:
Línia de separació de sentits en calçada de dos carrils: serà línia blanca continua d’ample

dels terrenys de

fonamentació per a

l’ampliació de l’obra de fabrica sobre la Sèquia Segona.

0,10 m. (M-2.2).
-

-

Línia de límit de calçada amb V<100 km/h i voral<1,5 m: serà línia blanca continua d’ample

Respecte al primer punt, han estat realitzades vuit cales mecàniques i extracció de testimonis

0,10 m. (M-2.6).

d’aglomerat, amb assaigs en laboratori dels materials extrets per a la seva caracterització.

Línia d’entrador: serà línia blanca discontinua d’ample 0,10 m d’ample amb una seqüència
d’1,00 m. de traç i 1,00 m. d’espai entre traços.

D’acord amb els resultats obtinguts, la majoria dels trams disposen de sòls classificats com a

Línia de cediu el pas: línia blanca discontínua de 0,40 m. d’ample amb una seqüència de 0,80

tolerables, encara que també en dos d’ells es troben sòls de característiques inadequades o

m. de traç i 0,40 m. d’espai entre traços (M-4.2).

marginals. D’aquesta manera, la tramificació resultant (en PK relatius de projecte) d’acord amb el

-

Marca vial de cediu el pas (M-6.5).

assajos realitzats a les mostres extretes de les cales és la següent:

-

Marca vial de zebrejat (M-7.1).

-

Pintures a la calçada
Les fletxes, el símbol de cediu el pas, zebrejats i resta marques vials seran de pintura blanca de
les dimensions definides als plànols de detall.

-

Del PK. 0+000 al 0+100: Sòls TOLERABLES

-

Del PK. 0+100 al 0+550: Sòls MARGINALS

-

Del PK. 0+550 al 2+070: Sòls TOLERABLES

-

Del PK. 2+070 al 2+515: Sòls MARGINALS

-

Del PK. 2+515 al 4+100: Sòls TOLERABLES

Per a la senyalització vertical es tindrà en comte la normativa:

−
−

Instrucció de Carreteres Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, aprovada per Ordre de l’1

En el que respecta al ferm de la calçada existent, d’acord amb els testimonis extrets, el mateix

d’abril de 2016 pel Ministeri de Foment.

està composat per 13cm de mescles bituminoses donades suport sobre una capa de 39cm de tot-

Recomanacions per al Projecte d’Enllaços, de juny de 1986, de la Divisió de Plans i Trànsit de

u natural. Els resultats relatius als testimonis del ferm existent s’inclouen a l’annex núm. 6 Ferms

la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals del M.O.P..

i Paviments.

−

“Recomendaciones sobre glorietes”, de 1989, de la D.G.C. del M.O.P.U..

−

Recomanacions per al Projecte d’Interseccions, de gener de 1967, de la D.G.C. del M.O.P.U..

Respecte al disseny dels fonaments de la Obra de Fàbrica ha estat realitzat un sondeig i un

−

Manual de senyalització urbana d´orientació, de setembre de 2005.

−

penetròmetre dinàmic, a més de dos assaigs de compressió simple en sòls, sobre el material

Catàleg de senyals verticals de circulació (tom I “Características de las Señales” de març de

extret en el sondeig.

1992 i tom II “Catálogo y Significado de las Señales” de juny de 1992), publicat per la D.G.C.
del M.O.P.T..

−

Article 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3.

Segons s'ha detectat en el sondeig S-1, el terreny està constituït per un nivell superficial 1,0 m
d'espessor de terra vegetal i reblerts antròpics, a sota del qual es troba el terreny natural, format

Tots els elements emprats es justifiquen a l’annex núm. 11 “Senyalització, abalisament i defensa

per una primera capa de llims argilencs que arriba als 1,9 m de profunditat, seguida per unes

de les obres” i als plànols corresponents.

argiles vesicolores que arriba fins als 2,6 m de profunditat sota la qual es troben unes lutites el
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grau de les quals d'alteració és de VI a V, que s'ha reconegut fins als 3,20 de profunditat. A partir
d'aquesta profunditat apareix el substrat rocós constituït per una alternança de lutites i

A l’Annex núm. 12 Serveis Afectats hi figura la relació dels Serveis Afectats descomponent-se de

arenisques. Pel que fa a l'assaig de penetració, en el penetròmetre P-1 s'ha obtingut el rebuig, de

la següent manera (només serveis amb necessitat de reposició):

forma molt brusca a una profunditat de 2,1 m, coincidint amb el sostre del substrat rocós.
- Línies telefòniques: 2 afeccions (afeccions número 202 i 203)
Així, a l’Annex núm. 8, Geologia i Geotècnia, es detalla la Campanya realitzada i els resultats

- Línies elèctriques: 5 afeccions (afeccions número 101, 102, 103, 105 i 107)

corresponents.

- Canonades de gas natural : 4 afeccions (afeccions número 302, 303, 304 i 305)
- Xarxa de regadiu: 28 afeccions (afeccions de 401 a 428)

3.9

HIDROLOGIA I DRENATGE
En el document núm.4 del present projecte es recull, una valoració de la reposició de tots els

D’acord amb els criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, han estat realitzades les

serveis afectats que es de vuit-cents trenta mil quatre-cents setanta euros amb vint-i-quatre

definicions corresponents dels diferents elements que formen el drenatge transversal i

cèntims (830.470,24 €). Incloent les diverses partides d’imprevistos generals, per companyia i

longitudinal. El càlcul ha estat realitzat per un període de retorn de 500 anys tal com s’indica a

per localització de serveis, l’import del capítol de SSAA al pressupost puja a la quantitat de vuit-

l’Annex núm. 7, Climatologia, Hidrologia i Drenatge.

cents cinquanta-dos mil quatre-cents setanta euros amb vint-i-quatre cèntims (852.470,24 €).

A l’esmentat annex es defineixen les corresponents conques, es determinen els cabals d’aportació

3.11 EXPROPIACIONS

i es verifiquen les condicions de desguàs de les 5 obres de drenatge considerades.

Amb les dades de precipitacions de l’estació més propera a la zona d’estudi, que és la de

Els terrenys que s’ocupen en la construcció de les obres definides en el present Projecte

Mollerusa “Granja”, situada a la comarca del Pla d’Urgell i tot seguint els criteris de l’Agència

Constructiu pertanyen als termes municipals de Linyola i Bellcaire d’Urgell.

Catalana de l’Aigua, s’han determinat els valors del cabal de càlcul per a les cinc conques
d’aportació del tram objecte del Projecte, per a un període de retorn de 500 anys.

Els terrenys afectats són tots sòls classificats com a rústics i corresponen majoritàriament a zones
de regadiu i a improductiu. També hi ha, tot i que en menor proporció, zones de pastures, fruiters

Per altra banda, considerant les dimensions mínimes establertes per a les condiciones

de regadiu i conreu de regadiu (horta de regadiu).

d’accessibilitat per l’Agència Catalana de l’Aigua, i la capacitat de desguàs d’una canonada de
2000 mm de diàmetre, s’ha optat per aquesta solució per a totes les conques, a excepció de la

A l’Annex núm. 13. Expropiacions, s’indica detalladament tota la informació relativa a les

número 3 en que ja actualment existeix un calaix de 2,0m d’amplada per 1,4 m d’alçada. Aquest

expropiacions que requereix l’execució del present projecte, quedant reflectida també als plànols

serà enderrocat i reposat amb un calaix de formigó prefabricat de dimensions 2,0m d’amplada per

8A al document número 2 Plànols del present projecte.

2,5m d’alçada i de la número 5 on s’ha optat per un marc de 2,5 m per 2,5 m.
L’import de les expropiacions puja a la quantitat de 173.048,39 € (cent setanta-tres mil quarantaDesprés de les diferents correccions indicades per la pròpia Agència Catalana de l’Aigua, s’han

vuit euros amb trenta-nou cèntims)

recalculat els valors de precipitacions i s’han realitzat les modificacions indicades.
3.12 GESTIÓ DE RESIDUS
3.10 SERVEIS AFECTATS
En compliment del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició, es redacta l’Annex 21: Estudi de gestió de residus, on es
En el Document núm. 2, Plànols, s’han grafiat els principals serveis que es veuran afectats pel

descriuen les mesures de minimització i prevenció de residus, les operacions de reutilització i

condicionament i eixamplament.

separació, es defineixen les quantitats estimades que s’obtindran a les obres.

Memòria
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El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentat-se en funció dels
S’ha quantificat el que suposarà la gestió d’aquests residus i s’ha proposat la ubicació dels

aspectes abans esmentats.

contenidors a la zona de maquinaria i instal·lacions.
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal i com
El pressupost corresponent a la gestió dels residus de la construcció i demolició, que queda

queda reflectit a la justificació de preus.

detallat en l’apèndix corresponent de l’annex núm. 21, s’inclou al pressupost d’execució material
de les obres (Lot 1 Obra Civil), i puja a la quantitat de 29.687,73 € (vint-i-nou mil sis-cents

L’Annex núm. 16 recull el costos de mà d’obra, maquinària i materials, a més de les partides

vuitanta-set euros amb setanta-tres cèntims).

d’obra emprades en aquest Projecte

4

6

ESTUDI DE SEGUETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució

l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós

de les obres. A l’annex núm. 18. Pla de Control de Qualitat queda reflectit la proposta del pla on

de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el present Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i

s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a

salut en el Treball, que forma part del mateix.

realitzar.

El pressupost de Seguretat i Salut per al Lot 1 (obra civil) ascendeix a 23.109,41 € (vint-i-tres mil

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències

cent nou euros amb quaranta-un cèntims), import que queda recollit al pressupost de l’obra, dins

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de

del Document número 4 del present projecte, com a pressupost d’execució material.

control de qualitat.

El pressupost de Seguretat i Salut per al Lot 2 (senyalització, abalisament i defenses) ascendeix a
2.467,92 € (dos mil quatre-cents seixanta-set euros amb noranta-dos cèntims), import que

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats
en els següents apartats:

queda recollit al pressupost de l’obra, dins del Document número 4 del present projecte, com a
pressupost d’execució material.

- Grup d’àmbits del formigó estructural (EH)
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA).

5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC).
Àmbit de control del formigó fresc (EHF).

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus vigent de la Direcció
General de Carreteres, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

- Grup d’àmbits de geotècnia (GT)
Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics
(GTC).

Per a la utilització d’un banc de preus, homogeni, s’ha decidit contemplar els sobrecostos per
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic
coeficient.

Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL)
- Grup d’àmbits de vials (VS)
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG)
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes
que s’aplica a la justificació de preus.

En el cas del Lot 1 (obra civil), de l’aplicació de l’IVA (21%) sobre el Pressupost de Control de
Qualitat en PEC (53.215,72.- €) aporta una valoració final de 64.391,02.- € (seixanta-quatre mil
tres-cents noranta-un euros amb dos cèntims).

Pàgina 6
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9.1

PRESSUPOST PER AL LOT 1

En el cas del Lot 2 (senyalització, abalisament i defenses), de l’aplicació de l’IVA (21%) sobre el
Pressupost de Control de Qualitat en PEC (2.843,13.- €) aporta una valoració final de 3.440,19.-

El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra és de 3.525.352,86.- € (tres milions cinc-cents

€ (tres mil quatre-cents quaranta euros amb dinou cèntims).

vint-i-cinc mil tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-sis cèntims).

7

El Pressupost d’Execució per Contracte d’aquesta obra és de 4.195.169,90.- € (quatre milions

PLA DE TREBALLS

cent noranta-cinc mil cent seixanta-nou euros amb noranta cèntims).
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf e) de l’article 123 de la Llei 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de

El Pressupost d’Execució per Contracte (IVA INCLÒS) és de 5.076.155,58.- € (cinc milions

la Llei de Contractes del Sector Públic, es redacta l’Annex núm. 15 Pla d’obres on s’arriba amb

setanta-sis mil cent cinquanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims).

caràcter indicatiu a un termini d’execució de les obres projectades de dotze (12) mesos.
9.2

8

PRESSUPOST PER AL LOT 2

TITULARITATS I CATÀLEGS
El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra és de 346.337,99.- € (tres cents quaranta-sis

El present Projecte Constructiu “Millora General. Condicionament i Eixamplament. Carretera LP-

mil tres-cents trenta-set euros amb noranta-nou cèntims).

3322 del PK 10+400 al 14+500. Tram: Linyola – Bellcaire d’Urgell” afecta únicament a la
carretera LP-3322 de titularitat a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
Entre els PK’s 14+525 i 14+718 (PK 4+100 – PK 4+294 del projecte) la carretera forma part de

El Pressupost d’Execució per Contracte d’aquesta obra és de 412.142,21.- € (quatre-cents dotze
mil cent quaranta-dos euros amb vint-i-un cèntims).

la travessia urbana del municipi de Bellcaire d’Urgell, la qual també és de titularitat de la
Generalitat de Catalunya.

El Pressupost d’Execució per Contracte (IVA INCLÒS) és de 498.692,07.- € (quatre-cents
noranta-vuit mil sis-cents noranta-dos euros amb set cèntims).

9

PRESSUPOST

10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

El Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra és de 3.871.690,85.- € (tres milions vuit-cents

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

setanta-un mil sis-cents noranta euros amb vuitanta-cinc cèntims).

novembre, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència,
on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els

El Pressupost d’Execució per Contracte d’aquesta obra és de 4.607.312,11.- € (quatre milions sis-

grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret

cents set mil tres-cents dotze euros amb onze cèntims).

1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que

El Pressupost d’Execució per Contracte (IVA INCLÒS) és de 5.574.847,65.- € (cinc milions cinccents setanta-quatre mil vuit-cents quaranta-set euros amb seixanta-cinc cèntims).

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració és de 5.747.896,04.- € (cinc milions set-cents
quaranta-set mil vuit-cents noranta-sis euros amb quatre cèntims.).

Memòria

podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas:
Per a LOT 1. Obra Civil:

Grup G-4 (Ferms de mescles bituminoses) amb Categoria 4 (quantia superior a 840.000 i
inferior a 2.400.000 euros)
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Annex núm. 6.- Ferms i Paviments
Per a LOT 2. Senyalització, abalisament i defenses:

Annex núm. 7.- Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex núm. 8.- Geologia i Geotècnia

Grup G-5 (Senyalització i abalisament de vials) amb Categoria 3 (quantia superior a
360.000 i inferior a 840.000 euros)

Annex núm. 9.- Estructures i murs
Annex núm. 10.- Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres
Annex núm. 11.- Senyalització, abalisament i defenses

11 REVISIÓ DE PREUS

Annex núm. 12.- Serveis Afectats
Annex núm. 13.- Expropiacions

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i en concret , a l’article 89

Annex núm. 14.- Estudi de Seguretat i Salut

apartat 1 del mateix, modificat per la llei 2/2015, de 30 de març, no procedeix la inclusió en el

Annex núm. 15.- Pla d’obres

Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de

Annex núm. 16.- Justificació de Preus

preus atès que el termini d’execució de les obres no excedeix a vint-i-quatre (24) mesos.

Annex núm. 17.- Pressupost per a coneixement de l’Administració
Annex núm. 18.- Pla de Control de Qualitat

12 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Annex núm. 19.- Mesures de prevenció d’incendis forestals
Annex núm. 20.- Titularitat i catàlegs

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el

Annex núm. 21.- Estudi de la Gestió de Residus

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 de
R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS

Contractes del Sector Públic, es manifesta que el conjunt format pel Projecte original de clau MT09081 més el present Document d’Actualització comprèn una obra sencera, en el sentit exigit a

Plànol núm. 1.- Plànol Índex i de Situació

l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels

Plànol núm. 2.- Plànol de Conjunt

elements que són precisos per a la viabilitat de l’obra i ser lliurada a l’ús públic.

Plànol núm. 3.- Eix Principal
Plànol núm. 4.- Seccions tipus i detalls

13 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
Els documents que integren el projecte són els següents:

Plànol núm. 5.- Drenatge
Plànol núm. 6.- Obres de Fàbrica
Plànol núm. 7.- Senyalització abalisament i defenses
Plànol núm. 8.- Expropiacions

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Plànol núm. 9.- Serveis Afectats
Plànol núm. 10.- Desviaments durant les obres

MEMÒRIA

ANNEXES:

Plànol núm. 11.- Sembra i Plantacions

DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Annex núm. 1.- Antecedents
Annex núm. 2.- Compliment de Prescripcions
Annex núm. 3.- Cartografia i Topografia
Annex núm. 4.- Traçat
Annex núm. 5.- Moviment de Terres
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DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST
Tot seguit s’adjunta un quadre resum dels documents del projecte original MT-09081 i de parts
LOT 1. OBRA CIVIL

dels mateixos actualitzats per l’Annex:

Amidaments auxiliars
Amidaments detallats
Estadística de partides
Documents

Quadre de Preus núm. 1
Quadre de Preus núm. 2
Pressupost
Resum pressupost

Document
vàlid del
projecte
original
XL-04084

Memòria

X

1 Antecedents

X

2 Compliment de Prescripcions

X

3 Cartografia i Topografia
4 Traçat

X
X

Amidaments auxiliars

5 Moviment de terres

X

Amidaments detallats

6 Ferms i paviments

Estadística de partides

7 Climatologia, hidrologia i drenatge

X

Quadre de Preus núm. 1

8 Geotècnia i geologia

X

Quadre de Preus núm. 2

9 Estructures i murs

Pressupost general

Pressupost
Resum pressupost
Pressupost general

Annexes

LOT 2. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

10 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres

X

X
X

11 Senyalització, abalisament i defensa de les obres

X

12 Serveis afectats

X

13 Expropiacions

X

14 Estudi de Seguretat i Salut

X

15 Pla d’obres

X

16 Justificació de preus

X

17 Pressupost per a coneixement de l’Administració

X

18 Pla de Control de Qualitat

X

19 Mesures de prevenció d’incendis forestals

X

20 Titularitats i catàlegs

X

21 Estudi de la Gestió de residus

Plànols

X

1 Plànol índex i de situació

X

2 Plànols de conjunt

X

2A Planta de conjunt

X

2A1 Cartografia

X

2A2 Ortofoto

X

2B Perfil longitudinal
3 Eix principal

Memòria

Document
vàlid en
l'Annex
d'Actualització
XL-04084

X
X

3A Plantes de traçat

X

3B Plantes

X
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3C Perfils longitudinals

X

3D Perfils transversals

X

4 Seccions tipus i detalls
5 Drenatge

X
X

5A Drenatge longitudinal

X

5B Drenatge transversal

X

5C Detalls

X

6 Obres de fàbrica
6A OF-1.1 Caixó

X
X

6A3 Detalls

X

7 Senyalització i seguretat viària

X

7B Detalls

X

8 Expropiacions
9 Serveis afectats

X

Quadre de preus núm. 2

X

Pressupost

X

Resum de pressupost

X
X

X
X

9B Reposició plantes

X

9C Reposició per companyies

X

9C1 Xarxa elèctrica

X

9C2 Xarxa de telèfon

X

9C3 Conducció de gas

X

9C4 Xarxa de regs

X
X

10A Plantes

X

10B Perfils longitudinals

X

10C Perfils transversals

X
X
X

Plec de condicions
Pressupost (LOT 1)

Quadre de preus núm. 1

X

9A Situació actual plantes

X
X

X*

Amidaments

X

Estadística de partides

X

Quadre de preus núm. 1

X

Quadre de preus núm. 2

X

Pressupost

X

Resum de pressupost

X

Pressupost general

X
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X

X

8A Plantes

Amidaments auxiliars

Estadística de partides

X

7A Plantes

11A Plantes

X

X

6A2 Definició d’armadures

11 Mesures correctores

Amidaments

Pressupost general
*Els amidaments auxiliars de ferms són els vàlids a l’Annex d’Actualització.

X

6A1 Definició geomètrica

10 Desviaments durant les obres

Pressupost (LOT 2)
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14 CONCLUSIÓ
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com en la resta de documents de l’Annex
d’Actualització, se suposa el conjunt suficientment justificat, als efectes de la seva aprovació, si
escau.

Barcelona, juny de 2017

L'enginyer autor del projecte,

Francisco Javier Valencia Vera
AYESA

Memòria

Pàgina 11

Annex d’actualització del projecte constructiu. Millora general. Condicionament i Eixamplament. Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola – Bellcaire d’Urgell. Clau: XL-04084

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS
Annex d’actualització del projecte constructiu.
Millora general. Condicionament i Eixamplament.
Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.
Tram: Linyola – Bellcaire d’Urgell. Clau: XL-04084

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP

STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP

STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP
STOP

STOP

STOP
STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP

STOP

STOP
STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

STOP

STOP

STOP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

STOP

70

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

50

STOP
STOP

50
STOP

STOP

50

STOP

STOP
ST

OP

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat
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Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat
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PRESSUPOST
Obra

Pàg.:
01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Activitat

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

m3

TOTAL

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)

50,68

98,256

4.979,61

2 G214U030

m3

Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

24,22

28,000

678,16

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 - 3)

4,61

2.768,803

12.764,18

4 G219U300

m2

Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa
la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

0,78

22.550,000

17.589,00

TOTAL

Activitat

01.01.01.01.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

02

MOVIMENT DE TERRES

Activitat

01

MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU100

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)

0,23

44.434,051

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

1,87

27.498,515

51.422,22

3 G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)

2,89

12.613,590

36.453,28

4 G22B0002

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 22)

0,78

32.493,800

25.345,16

5 G226U020

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 14)

5,52

5.852,646

32.306,61

7 G3J5U101

m3

Activitat

Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

1,37

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 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols (P - 26)

76,31

9.289,000

32,500

12.725,93

2.480,08

Estructura de gabions amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
amb un diàmetre mínim de 2,0 mm i un pas de malla no inferior a 5x7
cm i no superior a 8x10 cm, inclòs subministrament i col·locació de
bloc de pedra, totalment acabada (P - 24)

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

03

DRENATGE LONGITUDINAL

Activitat

01

DRENATGE LONGITUDINAL

113,72

30,000

2

3.411,60

174.364,71

1 GD57U015

m

Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 58)

27,99

1.085,000

30.369,15

2 GD57CE01

m

Cuneta profunda trapezoïdal d'1.2/0,40 m d'amplada i 0.4 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 - 57)

39,65

1.910,000

75.731,50

3 GDK2U010

u

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 70)

310,31

6,000

1.861,86

4 GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 72)

173,41

6,000

1.040,46

5 GD5AU216

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 60)

22,95

1.085,000

24.900,75

6 GD5GU030

m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 61)

56,26

25,600

1.440,26

7 GD75U020

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 62)

49,13

5,600

275,13

8 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

34,000

3.750,54

TOTAL

Activitat

01.01.01.03.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

03

DRENATGE LONGITUDINAL

Activitat

02

PAS SOTA CAMINS

1 G222U102

EUR

Pàg.:

01.01.01.02.01

10.219,83

m3

m3

m3

36.010,95

2 G221U010

6 G226U030

PRESSUPOST
8 G3J1U010

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

1 G214U020

1

m3

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

139.369,65

6,29

125,250

787,82

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.:

3

Subcapítol

04

DRENATGE TRANSVERSAL

Activitat

02

O.D-1.1

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 63)

80,79

83,500

6.745,97

3 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

44,400

1.443,89

4 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 38)

36,61

44,400

1.625,48

5 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

76,86

46,320

3.560,16

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

50,100

206,91

Activitat

Pàg.:

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
2 GD75U040

TOTAL

PRESSUPOST

01.01.01.03.02

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

04

DRENATGE TRANSVERSAL

Activitat

01

O.D-0.1

1 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

161,860

1.018,10

2 G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 27)

8,08

20,620

166,61

3 GD78U200

m

Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 65)

633,79

13,420

8.505,46

4 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

58,517

1.902,97

5 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 38)

36,61

28,867

1.056,82

6 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

0,88

753,580

663,15

7 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 30)

85,74

7,831

671,43

8 G450U060

m3

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 31)

89,71

11,391

1.021,89

9 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 40)

3,79

14,520

55,03

10 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

64,164

265,00

11 GRK0004

m2

Regularització d'esglaons en baixants amb capa d'emmacat
formigonat de 0.25 cm de gruix (P - 83)

17,94

19,710

353,60

14.370,23

1 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

153,488

965,44

2 G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 27)

8,08

20,620

166,61

3 GD78U200

m

Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 65)

633,79

13,650

8.651,23

TOTAL

Activitat

01.01.01.04.02

4 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

58,517

1.902,97

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

5 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 38)

36,61

28,867

1.056,82

Subobra

01

TRAMIFICAT

6 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

0,88

753,580

663,15

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

04

DRENATGE TRANSVERSAL

Activitat

03

O.D-1.2

7 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 30)

85,74

7,831

671,43

8 G450U060

m3

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 31)

89,71

11,391

1.021,89

9 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 40)

3,79

14,520

55,03

10 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

65,024

268,55

Regularització d'esglaons en baixants amb capa d'emmacat
formigonat de 0.25 cm de gruix (P - 83)

17,94

11 GRK0004

TOTAL
Obra

Activitat

m2

01.01.01.04.01
01

18,040

323,64

15.746,76

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

EUR

4

15.680,06

1 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

220,920

1.389,59

2 G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 27)

8,08

64,510

521,24

3 G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

33,64

0,966

32,50

4 G460025

m

Calaix prefabricat de formigó armat de 2mx2,5m amb una alçada de
terraplè de terres de 0 a 300cm de la casa ALHOSA o equivalent,
col.locat al fons de la rasa amb sellat de juntes, completament acabat,
segons plànols. Inclou transport amb camió a obra.
(P - 34)

991,82

16,100

15.968,30

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

5 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

26,724

5
869,06

PRESSUPOST

Pàg.:

6

7 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 30)

85,74

7,831

671,43

6 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 38)

36,61

1,896

69,41

7 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

0,88

126,550

111,36

8 G450U060

m3

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 31)

89,71

11,391

1.021,89

8 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 30)

85,74

8,298

711,47

9 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 40)

3,79

14,520

55,03

9 G450U060

m3

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 31)

89,71

0,764

68,54

10 G228U010

m3

4,13

65,472

270,40

10 G460020

m2

Aletes prefabricades de formigó armat de la casa ALHOSA o
equivalent, completament acabat, segons plànols, inclós junt de
dilatació entre aleta i marc, inclós transport amb camió a obra.
(P - 33)

110,11

28,200

3.105,10

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

11 GRK0004

m2

Regularització d'esglaons en baixants amb capa d'emmacat
formigonat de 0.25 cm de gruix (P - 83)

17,94

39,760

713,29

11 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 40)

3,79

152,170

576,72

12 G774U002

m2

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 39)

14,59

105,520

1.539,54

Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs,
tub, geotextil i material filtrant natural o artificial, segons plànols. (P 59)

14,98

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P 19)

44,77

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

10,22

Regularització d'esglaons en baixants amb capa d'emmacat
formigonat de 0.25 cm de gruix (P - 83)

17,94

13 GD5AU210

14 G228U075

15 G228U060

16 GRK0004

TOTAL

m

m3

m3

m2

Activitat

39,800

61,583

78,971

33,560

01.01.01.04.03

596,20

TOTAL

Activitat

01.01.01.04.04

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

04

DRENATGE TRANSVERSAL

Activitat

05

O.D-3.1

16.424,33

2.757,07
1 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

404,725

2.545,72

2 G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 27)

8,08

58,192

470,19

3 G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

33,64

0,826

27,79

4 G462000

m

Calaix prefabricat de formigó armat de 2,5mx2,5m amb una alçada de
terraplè de terres de 0 a 300cm de la casa ALHOSA o equivalent,
col.locat al fons de la rasa amb sellat de juntes, completament acabat,
segons plànols. Inclou transport amb camió a obra.
(P - 35)

1.106,27

13,760

15.222,28

807,08

602,07

29.725,25

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

5 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

26,724

869,06

Subcapítol

04

DRENATGE TRANSVERSAL

6 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 38)

36,61

1,896

69,41

Activitat

04

O.D-2.1

7 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

0,88

126,550

111,36

8 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 30)

85,74

8,298

711,47

9 G450U060

m3

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 31)

89,71

0,764

68,54

10 G460020

m2

Aletes prefabricades de formigó armat de la casa ALHOSA o
equivalent, completament acabat, segons plànols, inclós junt de
dilatació entre aleta i marc, inclós transport amb camió a obra.
(P - 33)

110,11

28,200

3.105,10

11 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 40)

3,79

152,170

576,72

12 G774U002

m2

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 39)

14,59

105,520

1.539,54

13 GD5AU210

m

Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs,
tub, geotextil i material filtrant natural o artificial, segons plànols. (P 59)

14,98

35,120

526,10

1 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

195,220

1.227,93

2 G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 27)

8,08

20,620

166,61

3 GD78U200

m

Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 65)

633,79

13,770

8.727,29

4 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

56,903

1.850,49

5 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 38)

36,61

28,867

1.056,82

6 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

0,88

753,580

663,15
EUR

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
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PRESSUPOST
14 G228U075

m3

Pàg.:
Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P 19)

44,77

52,632

7

2.356,33

15 G228U060

m3

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

10,22

67,493

689,78

16 GRK0004

m2

Regularització d'esglaons en baixants amb capa d'emmacat
formigonat de 0.25 cm de gruix (P - 83)

17,94

32,350

580,36

TOTAL

Activitat

01.01.01.04.05

Obra

01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

Activitat

01

TREBALLS PREVIS

1 G219U105

m

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

3,77

14,000

52,78

2 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

4,61

67,368

310,57

3 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)

50,68

70,000

3.547,60

TOTAL

Activitat

01.01.01.05.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

Activitat

02

MOVIMENT DE TERRES

1 G222U102

2 G228U075

3 G228U060

TOTAL
Obra

Activitat

m3

m3

m3

3.910,95

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P 19)

44,77

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
01.01.01.05.02
01

10,22

361,986

139,575

50,625

2.276,89

6.248,77

517,39

Pàg.:

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

Activitat

03

OF 1.1

8

1 G3Z1U030

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 28)

72,12

10,533

759,64

2 G228U2R0

m3

Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

33,64

1,377

46,32

3 G460010

m

Calaix prefabricat de formigó armat de 4mx2,5m amb una alçada de
terraplè de terres de 0 a 300cm de la casa ALHOSA o equivalent,
col.locat al fons de la rasa amb sellat de juntes, completament acabat,
segons plànols. Inclou transport amb camió a obra.
(P - 32)

1.333,49

13,500

18.002,12

4 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 36)

0,88

408,000

359,04

5 G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 37)

32,52

13,464

437,85

6 G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 30)

85,74

7,056

604,98

7 G460020

m2

Aletes prefabricades de formigó armat de la casa ALHOSA o
equivalent, completament acabat, segons plànols, inclós junt de
dilatació entre aleta i marc, inclós transport amb camió a obra.
(P - 33)

110,11

28,200

3.105,10

8 G3J2U050

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 25)

35,55

15,008

533,53

29.469,75

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

PRESSUPOST

TOTAL

Activitat

01.01.01.05.03

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

Activitat

04

ACABATS I VARIS

23.848,58

1 G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 40)

3,79

175,200

664,01

2 GRK0004

m2

Regularització d'esglaons en baixants amb capa d'emmacat
formigonat de 0.25 cm de gruix (P - 83)

17,94

35,540

637,59

TOTAL

Activitat

01.01.01.05.04

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

06

AFERMATS

Activitat

01

BASES GRANULARS

1.301,60

9.043,05
1 G227U110

Pressupost XL-04084-LOT 1

EUR

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,

7,49

32.890,894

246.352,80

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL
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PRESSUPOST

Pàg.:

9

PRESSUPOST

Pàg.:

10

mesurat sobre perfil teòric (P - 16)
2 G921U020

TOTAL

m3

Activitat

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)

20,29

17.812,078

01.01.01.06.01

361.407,06

607.759,86

TOTAL

Activitat

01.01.01.08.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Subobra

01

TRAMIFICAT

Activitat

01

LOCALITZACIÓ DE SSAA EXISTENTS

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

06

AFERMATS

Activitat

02

AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 42)

32,49

9.419,001

306.023,34

2 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 43)

34,65

5.459,666

189.177,43

3 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 48)

509,75

688,920

351.176,97

4 G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 50)

0,39

42.344,471

16.514,34

1 G222U200

m3

Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

53,18

72,000

3.828,96

2 G226U030

m3

Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

1,37

72,000

98,64

TOTAL

Activitat

01.01.01.09.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

5 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 49)

0,54

46.058,466

24.871,57

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

6 G9H1U712

t

Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf (P - 45)

3,46

5.459,666

18.890,44

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

02

AFECCIÓ NÚM. 101, 102, 103, 105 i 107 - FECSA-ENDE

7 G9H1U732

t

Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf (P - 46)

1,73

5.459,666

9.445,22

8 G9H1U750

t

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 47)

0,51

14.878,667

7.588,12

TOTAL

Activitat

01.01.01.06.02

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

08

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Activitat

01

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 GDG5U041

2 GDG5U042

m

m

pa

Partida alçada a justificar per a la reposició dels serveis afectats de la
xarxa elèctrica de Fecsa-Endesa, d'acord als detalls inclosos a l'annex
de SS.AA. i al pressupost de l'estudi tècnic EQ2KA de la companyia
Endesa distribución (P - 172)

34.511,13

1,000

34.511,13

2 PPALU001

pa

Partida alçada a justificar per a les legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes,
inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant
indústria i totes les gestions necessàries (P - 149)

5.000,00

1,000

5.000,00

TOTAL

17,19

Canalització de serveis en terraplè amb quatre (4) tubs de PEAD de
40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i material de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols (P - 68)

17,50

960,000

3.140,000

16.502,40

3.927,60

1 XPAXEL01
923.687,43

Canalització de serveis en desmunt amb quatre (4) tubs de PEAD de
40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols (P - 67)

83.938,18

Activitat

01.01.01.09.02

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

03

AFECCIÓ NÚM. 102 (MT) - FECSA-ENDESA

39.511,13

54.950,00

3 GDG5U043

m

Canalització de serveis en voral amb quatre (4) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, senyalització amb
marca vial de color blau de 5 cm d'amplada, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons
plánols. (P - 69)

23,77

194,000

4.611,38

4 GDK3U010

u

Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i
12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols (P 71)

787,44

10,000

7.874,40

EUR

1 GBB1U950

u

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un
carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o col·locació de
plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells
direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament, barreres de
seguretat i tots els materials i elements necessaris per a la realització
de les operacions projectades segons la normativa vigent, amb
l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció
de l'Obra (P - 55)

809,63

1,000

809,63

2 SE21S020

m

Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic
de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis
segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 150)

0,43

116,000

49,88

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en

6,29

55,800

350,98
EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

11

talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
4 SE51S020

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
(P - 154)

6,94

232,000

1.610,08

PRESSUPOST

Pàg.:

12

8 SEXPS100

u

Suplement per marcatge, medició i confecció de planol per longitud de
més de 100 m. (P - 163)

215,05

1,000

215,05

9 SEA1S080

m

Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia
soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs
accessoris.
(P - 155)

14,33

134,000

1.920,22

10 SEA7S020

u

Conjunt d'amarrament simple amb neutre portant per a cable trenat de
baixa tensió, per a seccions de fins a RZ 3x150/80 mm2 0,6/1kV,
muntat.
(P - 161)

30,92

2,000

61,84

5 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

76,86

12,096

929,70

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

35,520

146,70

11 SEA2S050

m

Conductor trenat RZ 3x150/80 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs
subministrament, estesa, connexionat i tensat i grapat. Amb els
accessoris corresponents.
(P - 158)

8,49

60,000

509,40

7 STCDRAG1

m2

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

12,000

681,00

12 SEA2S010

m

Conductor trenat RZ 3x50/54,6 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs
subministrament, estesa, connexionat i tensat i grapat. Amb els
accessoris corresponents.
(P - 156)

4,77

40,000

190,80

8 SEB1S110

m

Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al
18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. (P - 162)

31,51

74,000

2.331,74

9 SEXPS150

u

Confecció de plànol sup. 15 m. (P - 164)

322,15

1,000

322,15

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

215,05

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

05

AFECCIÓ NÚM. 107 (BT) - FECSA-ENDESA

10 SEXPS100
11 SEZ1TRCM

TOTAL

u
u

Activitat

Suplement per marcatge, medició i confecció de planol per longitud de
més de 100 m. (P - 163)
Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori
mòbil, segons normativa endesa. (P - 165)

215,05
508,80

1,000
1,000

01.01.01.09.03

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

04

AFECCIÓ NÚM. 101+103 (BT) - FECSA-ENDESA

508,80

TOTAL

Activitat

01.01.01.09.04

3.827,09

7.955,71

1 SE21S020

m

Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic
de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis
segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 150)

0,43

18,000

7,74

2 G222U200

m3

Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

53,18

2,000

106,36

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

9,158

57,60

4 SE51S020

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
(P - 154)

6,94

36,000

249,84

5 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

76,86

2,102

161,56

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

5,940

24,53

7 SEXPS150

u

Confecció de plànol sup. 15 m. (P - 164)

322,15

1,000

322,15

EUR

1 SE32S110

u

Pal de formigó 11/400. Inclòs subministrament, transport, tub PVC
PG-13, excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i
hissat.
(P - 151)

985,19

6,000

5.911,14

2 SE32S240

u

Pal de formigó 13/1000. Inclòs subministrament, transport, tub PVC
PG-13, excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i
hissat.
(P - 152)

1.611,79

1,000

1.611,79

3 SE3ZU040

u

Ganxo linia de vida per suport (15 m) complement (P - 153)

22,87

14,000

320,18

4 SEA7S010

u

Conjunt d'amarrament doble amb neutre portant per a cable trenat de
baixa tensió, per a seccions de fins a RZ 3x150/80 mm2 0,6/1kV,
muntat.
(P - 160)

57,21

2,000

114,42

5 SEA7S020

u

Conjunt d'amarrament simple amb neutre portant per a cable trenat de
baixa tensió, per a seccions de fins a RZ 3x150/80 mm2 0,6/1kV,
muntat.
(P - 161)

30,92

13,000

401,96

6 SEA2S070

m

Conductor trenat RZ 4x25 al 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs
subministrament, estesa, connexionat, tensat i grapat. Amb els
accessoris corresponents.
(P - 159)

2,33

10,000

23,30

7 SEA2S010

m

Conductor trenat RZ 3x50/54,6 alm 0.6/1 kV, sobre suports, inclòs
subministrament, estesa, connexionat i tensat i grapat. Amb els
accessoris corresponents.
(P - 156)

4,77

525,000

2.504,25

8 SEA2S020

m

Conductor trenat RZ 3x50/54,6 alm 0.6/1 kV, sobre paret, inclòs
subministrament, estesa, connexionat i grapat. Amb els accessoris
corresponents.
(P - 157)

13,23

10,000

132,30

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

13

PRESSUPOST

Pàg.:

14

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
TOTAL

Activitat

01.01.01.09.05

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

07

AFECCIÓ NÚM. 202 - TELEFÒNICA

1 STCDRAG1

2 G222U102

3 G228U010

m2

m3

m3

11.019,34

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

4,100

21,950

232,68

11,400

47,08

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

76,86

18,924

1.454,50

5 ST23S107

u

Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó tipus HF-II per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa,
segons norma de la companyia. (P - 166)

600,41

2,000

1.200,82

6 ST24S120

m

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de
gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.
(P - 167)

4,75

152,000

722,00

7 ST25S100

m

Sot per pal de fusta de telecomunicacions, en terra (P - 168)

70,20

5,000

351,00

8 ST25S120

m

Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de telecomunicacions, en
terra (P - 170)

112,23

3,000

336,69

01

76,86

22,654

1.741,19

5 ST23S107

u

Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó tipus HF-II per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa,
segons norma de la companyia. (P - 166)

600,41

3,000

1.801,23

6 ST24S120

m

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'3,2 mm de
gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.
(P - 167)

4,75

412,000

1.957,00

7 ST25S100

m

Sot per pal de fusta de telecomunicacions, en terra (P - 168)

70,20

1,000

70,20

8 ST25S120

m

Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de telecomunicacions, en
terra (P - 170)

112,23

1,000

112,23

9 ST25S110

m

Sot per pal de formigó de telecomunicacions, inclòs formigonat, en
terra (P - 169)

270,30

1,000

270,30

Activitat

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

09

AFECCIÓ NÚM. 302 - GAS NATURAL

1 XPAXGN01

TOTAL

Activitat

Pressupost XL-04084-LOT 1
TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

10

AFECCIÓ NÚM. 303 - GAS NATURAL

01

TRAMIFICAT
TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

08

AFECCIÓ NÚM. 203 - TELEFÒNICA

4.482,84

1 XPAXGN02

3 G228U010

m3

m3

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

4,000

6,29

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

4,13

58,590

20,280

235.000,00

1,000

PA

Partida alçada a justificar per a la protecció de canonada de Gas
Natural mitjançant mitges canyes, amb tubular d'acer de DN-18''
L=3,5, segons els detalls indicats a l'annex de Serveis Afectats i
d'acord al Plec de Prescripcions Tècniques de la companyia. (P - 174)

235.000,00

235.000,00

8.000,00

1,000

8.000,00

227,00
TOTAL

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6.631,44

01.01.01.09.09
01

01

2 G222U102

Partida alçada a justificar per a la reposició del servei afectat 302 de la
xarxa de Gas Natural, segons els detalls indicats a l'annex de Serveis
Afectats i d'acord amb la companyia. S'inclou el subministrament i
instal·lació de canonada i accessoris, l'obra civil, les maniobres,
assajos, projecte i legalització de la linia i el càrrec de serveis tècnics i
administratius. (P - 173)

01

Capítol

m2

pa

Subobra

Subobra

1 STCDRAG1

01.01.01.09.08

Obra

01.01.01.09.07

Obra

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

TOTAL

m3

Activitat

m3

138,07

4 G450U040

TOTAL

4 G450U040

368,53

Activitat

01.01.01.09.10

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

11

AFECCIÓ NÚM. 304 - GAS NATURAL

8.000,00

83,76

EUR

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

15

PRESSUPOST

Pàg.:

16

l'abocador (P - 1)

1 XPAXGN02

TOTAL

PA

Activitat

Partida alçada a justificar per a la protecció de canonada de Gas
Natural mitjançant mitges canyes, amb tubular d'acer de DN-18''
L=3,5, segons els detalls indicats a l'annex de Serveis Afectats i
d'acord al Plec de Prescripcions Tècniques de la companyia. (P - 174)

01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

12

AFECCIÓ NÚM. 401 - XARXA DE REG

3 G214U020

4 G222U102

5 GD75U050

6 GDQ81015

TOTAL

m

m2

m3

m3

m

u

Activitat

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

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)

50,68

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
1,5 m des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 73)

496,16

01

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

316,537

1.991,02

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

268,600

14.759,57

5 GDQ86015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

1,000

454,05

6 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

1,000

597,21

7 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

158,230

653,49

8.000,00

8.000,00

26,900

16,000

359,65

908,00

TOTAL
1,200

30,631

23,800

2,000

01.01.01.09.12

Obra

m3

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

2 STCDRAG1

1,000

01.01.01.09.11

Obra

1 G21DU010

8.000,00

3 G222U102

60,82

192,67

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

13

AFECCIÓ NÚM. 402 - XARXA DE REG

01.01.01.09.13

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

14

AFECCIÓ NÚM. 403 - XARXA DE REG

22.247,30

2.625,38

992,32

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

173,800

2.323,71

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)

50,68

1,280

64,87

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

443,830

2.791,69

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

162,100

8.907,40

5 GDQ88025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

699,78

1,000

699,78

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

412,002

1.701,57

5.138,84

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

Activitat

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

272,700

3.646,00

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

50,68

2,880

145,96

EUR

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.:

17

PRESSUPOST
Activitat

TOTAL

Activitat

01.01.01.09.14

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

15

AFECCIÓ NÚM. 404 - XARXA DE REG

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

110,700

1.480,06

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)

50,68

2,400

121,63

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 4,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)

1.407,09

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
2,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 74)

743,24

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

4 GD7P0050

5 GDQ86015

6 GDQ88020

7 GDQ88040

8 GDQ81025

9 G228U010

TOTAL
Obra

Activitat

m3

m

u

u

u

u

m3

01.01.01.09.15
01

16

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

AFECCIÓ NÚM. 405 - XARXA DE REG

639,087

273,900

2,000

4,000

1,000

1,000

485,635

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

78,500

1.049,55

2 STCDRAG1

m2

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

16,000

908,00

3 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)

50,68

1,440

72,98

4 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

214,417

1.348,68

5 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

58,600

3.220,07

6 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

20,500

2.261,36

7 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

1,000

597,21

8 GDQ81025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
2,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 74)

743,24

1,000

743,24

9 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

177,216

731,90

4.019,86

15.050,81

908,10

2.388,84

1.407,09

743,24

2.005,67

28.125,30

TOTAL

Activitat

01.01.01.09.16

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

17

AFECCIÓ NÚM. 406 - XARXA DE REG

EUR

10.932,99

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

214,300

2.865,19

2 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

551,967

3.471,87

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

18

16.489,02

1 G21DU010

3 G222U102

Pàg.:

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
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LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST
3 GD7P0050

4 GDQ88020

5 GDQ88025

6 G228U010

TOTAL

m

u

u

m3

Activitat

Pàg.:
Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

206,800

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

1,000

1,000

455,040

01.01.01.09.17
01

Pressupost XL-04084-LOT 1

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

18

AFECCIÓ NÚM. 407 - XARXA DE REG

11.363,66

20.877,03

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

171,000

2.286,27

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)

50,68

1,440

72,98

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

371,572

2.337,19

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

152,600

8.385,37

6 GDQ88020

7 GDQ88025

u

u

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

699,78

1,000

3,000

2,000

20

Activitat

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

276,227

01.01.01.09.18

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

19

AFECCIÓ NÚM. 408 - XARXA DE REG

1.140,82

17.867,87

1.879,32

1 G21DU010

5 GDQ86015

m3

597,21

699,78

Pàg.:
l'abocador (P - 78)

TOTAL

699,78

Subobra

PRESSUPOST
8 G228U010

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

Obra

19

454,05

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

372,000

4.973,64

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)

50,68

4,480

227,05

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

322,184

2.026,54

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

364,500

20.029,28

5 GDQ86015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

5,000

2.270,25

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

121,874

503,34

TOTAL

Activitat

01.01.01.09.19

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

20

AFECCIÓ NÚM. 409 - XARXA DE REG

30.030,10

1.791,63

1.399,56

EUR

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

12,000

160,44

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)

50,68

0,960

48,65

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL
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PRESSUPOST

Pàg.:

21

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

23,095

145,27

4 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

22,100

2.437,85

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

5 GDQ86015

TOTAL

u

Activitat

01.01.01.09.20

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

21

AFECCIÓ NÚM. 410 - XARXA DE REG

1 G21DU010

2,000

m

13,37

168,000

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

707,256

4.448,64

3 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

164,200

9.022,79

4 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

1,000

597,21

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
3,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 75)

1.428,68

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

5 GDQ81035

6 G228U010

TOTAL
Obra

Activitat

u

m3

01.01.01.09.21
01

1,000

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

22

AFECCIÓ NÚM. 411 - XARXA DE REG

13,37

59,500

795,52

2 STCDRAG1

m2

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

16,000

908,00

3 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)

50,68

1,440

72,98

4 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

173,189

1.089,36

5 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

33,000

1.813,35

6 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

30,000

3.309,30

7 GDQ86015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

1,000

454,05

8 GDQ81015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
1,5 m des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 73)

496,16

1,000

496,16

9 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

131,227

541,97

1.428,68

2.782,87

Activitat

01.01.01.09.22

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

23

AFECCIÓ NÚM. 412 - XARXA DE REG

9.480,69

20.526,35

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

TOTAL

673,818

22

m

2.246,16

2 G222U102

Pàg.:

1 G21DU010

908,10

3.700,31

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

PRESSUPOST

EUR

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

14,700

196,54

2 STCDRAG1

m2

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

16,000

908,00

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL
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PRESSUPOST
3 G214U020

4 G222U102

5 GD75U050

6 GDQ81025

7 G228U010

TOTAL

m3

m3

m

u

m3

Activitat

Pàg.:
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)

50,68

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

1,280

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
2,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 74)

743,24

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

01

64,87

61,347

25,000

2,000

30,558

385,87

2.757,75

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

24

AFECCIÓ NÚM. 413 - XARXA DE REG

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

225,700

3.017,61

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)

50,68

3,840

194,61

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

592,856

3.729,06

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

209,000

11.484,55

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

699,78

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

4,13

6 GDQ88025

7 G228U010

u

m3

Activitat

01.01.01.09.24

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

25

AFECCIÓ NÚM. 414 - XARXA DE REG

3,000

5,000

470,813

25.660,82

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

400,600

5.356,02

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)

50,68

3,360

170,28

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

981,127

6.171,29

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

380,700

20.919,47

5 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

4,000

2.388,84

6 GDQ88025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

699,78

2,000

1.399,56

7 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

758,380

3.132,11

5.925,71

m

u

24

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

126,20

1 G21DU010

5 GDQ88020

Pàg.:

1.486,48

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

PRESSUPOST

TOTAL

01.01.01.09.23

Obra

23

1.791,63

TOTAL

Activitat

01.01.01.09.25

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

26

AFECCIÓ NÚM. 415 - XARXA DE REG

39.537,57

3.498,90

1.944,46

EUR

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

53,000

708,61

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)

50,68

0,480

24,33

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL
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PRESSUPOST

Pàg.:

25

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

67,408

424,00

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

76,600

4.209,17

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

5 GDQ86015

6 G228U010

TOTAL

u

m3

Activitat

1,000

52,368

PRESSUPOST
u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 4,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)

1.407,09

3,000

4.221,27

9 GDQ81025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
2,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 74)

743,24

1,000

743,24

10 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

1.071,112

4.423,69

454,05

216,28

6.036,44

Activitat

01.01.01.09.27

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT
TRAM 1 I TRAM 2

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Capítol

01

Subobra

01

TRAMIFICAT

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Activitat

28

AFECCIÓ NÚM. 417 - XARXA DE REG

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

27

AFECCIÓ NÚM. 416 - XARXA DE REG

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

436,600

5.837,34

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)

50,68

6,240

316,24

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

699,78

3 G222U102

4 GD7P0050

5 GDQ86015

6 GDQ88020

7 GDQ88025

m3

m

u

u

u

1.320,568

409,100

4,000

4,000

2,000

51.932,80

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

70,000

935,90

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)

50,68

2,560

129,74

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

1.015,492

6.387,44

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

206,200

11.330,69

5 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

2,000

1.194,42

6 GDQ88025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

699,78

2,000

1.399,56

7 GDQ88040

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 4,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)

1.407,09

2,000

2.814,18

8 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

4,13

920,475

3.801,56

8.306,37

22.480,05

1.816,20

2.388,84

1.399,56

EUR

26

8 GDQ88040

TOTAL

01.01.01.09.26

Pàg.:

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
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PRESSUPOST

Pàg.:

27

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
TOTAL

Activitat

01.01.01.09.28

Obra

01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

29

AFECCIÓ NÚM. 418 - XARXA DE REG

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

31,000

414,47

2 STCDRAG1

m2

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

16,000

908,00

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)

50,68

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

3 G214U020

4 G222U102

m3

m3

2,400

5 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

9,000

494,55

6 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

25,000

2.757,75

7 GDQ81025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
2,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 74)

743,24

1,000

743,24

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

8 G228U010

TOTAL

m3

Activitat

01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

30

AFECCIÓ NÚM. 419 - XARXA DE REG

m

50,68

0,480

24,33

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

20,857

131,19

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

8,200

450,59

5 GDQ86015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

1,000

454,05

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

18,540

76,57

Activitat

01.01.01.09.30

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

31

AFECCIÓ NÚM. 420 - XARXA DE REG

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

68,000

909,16

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)

50,68

0,960

48,65

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

80,188

504,38

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

56,800

3.121,16

5 GDQ86015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

1,000

454,05

6 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

1,000

597,21

7 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

4,13

51,438

212,44

339,57

6.556,74

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

13,500

180,50

EUR

1.317,23

1 G21DU010

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

1 G21DU010

82,220

01.01.01.09.29

Obra

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)

121,63

777,53

28

m3

TOTAL
123,613

Pàg.:

2 G214U020
27.993,49

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

PRESSUPOST

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
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PRESSUPOST

Pàg.:

29

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
TOTAL

Activitat

01.01.01.09.31

Obra

01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

32

AFECCIÓ NÚM. 421 - XARXA DE REG

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

106,200

1.419,89

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)

50,68

1,440

72,98

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

142,528

896,50

4 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

26,800

2.956,31

5 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

78,200

4.297,09

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

6 GDQ86015

7 GDQ88020

8 G228U010

TOTAL

u

u

m3

Activitat

2,000

69,399

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

33

AFECCIÓ NÚM. 422 - XARXA DE REG

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

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)

50,68

1,920

97,31

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

1.734,200

10.908,12

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

348,300

19.139,09

5 GDQ86015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

1,000

454,05

6 GDQ88020

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

2,000

1.194,42

7 GDQ88025

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)

699,78

1,000

699,78

8 GDQ88040

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 4,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)

1.407,09

1,000

1.407,09

9 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

1.521,903

6.285,46

908,10

1.194,42

286,62

30

m3

TOTAL

01.01.01.09.32

Obra

1 G21DU010

2,000

Pàg.:

2 G214U020
5.847,05

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

PRESSUPOST

Activitat

01.01.01.09.33

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

34

AFECCIÓ NÚM. 423 - XARXA DE REG

45.158,96

12.031,91

13,37

372,000

4.973,64

EUR

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

87,000

1.163,19

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)

50,68

0,960

48,65

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

90,492

569,19

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST
4 GD7P0050

5 GDQ86015

6 G228U010

TOTAL

m

u

m3

Activitat

Pàg.:
Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

35

AFECCIÓ NÚM. 424 - XARXA DE REG

2 STCDRAG1

m

m2

2,000

48,453

908,10

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

43,800

16,000

585,61

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)

50,68

0,960

48,65

4 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

425,683

2.677,55

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
3,5 m des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 75)

1.428,68

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

6 GD7P0050

7 GDQ81035

8 G228U010

m

u

m3

41,000

12,000

2,000

350,320

01.01.01.09.35
01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

36

AFECCIÓ NÚM. 425 - XARXA DE REG

13.706,10

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

88,000

1.176,56

2 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

115,500

726,50

Activitat

01.01.01.09.36

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

37

AFECCIÓ NÚM. 426 - XARXA DE REG

1.903,06

908,00

m3

m

Activitat

Obra

TOTAL

13,37

32

200,11

7.450,09

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

Pàg.:

4.560,85

3 G214U020

5 GD75U050

PRESSUPOST
TOTAL

01.01.01.09.34

Obra

1 G21DU010

83,000

31

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

24,600

328,90

2 STCDRAG1

m2

Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superfícies inferiors
a 50 m2 o longituds inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 171)

56,75

16,000

908,00

3 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)

50,68

3,640

184,48

4 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

31,284

196,78

5 GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

110,31

24,000

2.647,44

6 GDQ81015

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta fins a 1,0 x 1,0 m i alçada màxima de
1,5 m des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de
formigó HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 73)

496,16

2,000

992,32

4.522,71

659,40

2.857,36

1.446,82
TOTAL

EUR

Activitat

01.01.01.09.37

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

5.257,92

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
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Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.:

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

38

AFECCIÓ NÚM. 427 - XARXA DE REG

33

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

258,000

3.449,46

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)

50,68

3,840

194,61

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb
sorra, completament acabat. (P - 66)

54,95

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta de 0,6 x 0,6 m i alçada màxima d'1,5 m
des de superficie, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 76)

454,05

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

4 GD7P0050

5 GDQ86015

6 GDQ88020

7 G228U010

m3

m

u

u

m3

Activitat

u

Arqueta rectangular de formigó armat, per a pericó de reg, de
dimensions interiors en planta 0,8 x 0,8 m i alçada màxima de 2,0 m
des de superficie, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HA-25, inclòs comporta d'acer d'operació manual, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 77)

597,21

3,000

1.791,63

6 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

4,13

289,050

1.193,78

TOTAL
381,109

251,000

1,000

2,000

261,058

01.01.01.09.38

Obra

01

34

5 GDQ88020

2.397,18

13.792,45

Activitat

01.01.01.09.39

17.823,06

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

40

PARTIDES D'IMPREVISTOS

454,05

1.194,42

1.078,17

1 XPASA100

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en la reposició de serveis de
la companyia Fecsa-Endesa (P - 0)

5.000,00

1,000

5.000,00

2 XPASA200

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en la reposició de serveis de
la companyia Telefónica (P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

3 XPASA300

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en la reposició de serveis de
la companyia Gas Natural (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

4 XPASA400

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en la reposició de xarxa de
reg de la comunitat de regants del Canal d'Urgell (P - 0)

20.000,00

1,000

20.000,00

5 XPASA001

pa

Partida alçada a justificar per obres imprevistes i localització de
serveis (P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

6 XPASA000

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en la reposició de serveis
afectats (P - 0)

12.000,00

1,000

12.000,00

TOTAL
TOTAL

Pàg.:
sorra, completament acabat. (P - 66)

1 G21DU010

3 G222U102

PRESSUPOST

Activitat

01.01.01.09.40

42.000,00

22.560,34
Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

10

MESURES CORRECTORES

Subcapítol

09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

01

MESURES CORRECTORES

Activitat

39

AFECCIÓ NÚM. 428 - XARXA DE REG

1 G21DU010

m

Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

13,37

200,500

2.680,69

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)

50,68

2,160

109,47

3 G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

6,29

379,536

2.387,28

4 GD7P0050

m

Tub PEAD DN/ID 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2, inclòs
subministrament, col·locació i unió entre tubs, assentat i recobert amb

54,95

175,800

9.660,21

EUR

1 GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs
tots els components necessaris (llavors,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 82)

fases amb espècies
el subministrament de
mulch, estabilitzant,
com el manteniment

1,16

13.893,000

16.115,88

2 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 - 80)

2,84

4.167,900

11.836,84

3 GR3PU060

m3

Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 81)

2,00

4.167,900

8.335,80

TOTAL

Activitat

01.01.01.10.01

36.288,52

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.:

35

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

4 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 48)

Subobra

01

TRAMIFICAT

5 G228U010

m3

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

Subcapítol

11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Activitat

01

DEMOLICIONS, DESMUNTATGES I TREBALLS PROVISIONALS

TOTAL
1 G219U040

2 XPA10002

TOTAL

m2

pa

Activitat

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
Partida alçada a justificar per a reparació de vies adjacents o
alternatives afectades per la realització de les obres, segons Llei de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya 7/1993 de 30 de setembre
de 1993 (P - 0)

4,61

11.300,00

7.502,900

1,000

01.01.01.11.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Activitat

02

MOVIMENT DE TERRES

34.588,37

11.300,00

45.888,37

1 G22DU100

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)

0,23

9.802,949

2.254,68

2 G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

1,87

5.478,184

10.244,20

3 G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)

2,89

5.807,050

16.782,37

4 G22B0002

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 22)

0,78

9.802,949

7.646,30

5 G226U020

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 14)

5,52

5.727,640

31.616,57

TOTAL

Activitat

Activitat

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Activitat

04

SENYALITZACIÓ

2 GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 54)

53,99

4,000

215,96

3 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 - 56)

60,81

4,000

243,24

4 G21B3002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 7)

35,58

4,000

142,32

TOTAL

Activitat

01.01.01.11.04

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Activitat

05

BARRERES DE SEGURETAT

m

Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, per a ús
temporal, tipus BHDPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les
dues cares, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment col·locada (P - 52)

Pressupost XL-04084-LOT 1
TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subcapítol

11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Subobra

01

TRAMIFICAT

Activitat

03

AFERMATS

Capítol

02

TRAM TRAVESSERA

Subcapítol

01

AFERMATS

Activitat

01

SANEIG I FRESATS

2 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 49)

3 G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 42)

TOTAL

0,54

7.795,604

4.209,63

32,49

848,206

27.558,21

100.079,83

2.006,96

01

1.948,949

8.013,85

3.649,020

68.544,12

20,29

1.940,400

0,55

01

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)

4,13

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 - 53)

Subobra

m3

20.753,96

m

Obra

1 G921U020

40,714

1 GBA1U010

1 GB2CU001

01.01.01.11.02

509,75

01.01.01.11.03

Obra

36

Activitat

2.608,48

83,42

1.266,000

01.01.01.11.05

105.609,72

105.609,72

39.544,18

EUR

1 G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 5)

0,76

1.732,000

1.316,32

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
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PRESSUPOST
2 G2230004

3 G921U020

TOTAL

m2

m3

Activitat

Pàg.:
Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m
i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix
rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

7,80

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)

20,29

84,000

33,600

01.01.02.01.01

Obra

01

37
655,20

681,74

2.653,26

01

TRAMIFICAT

Capítol

02

TRAM TRAVESSERA

Subcapítol

01

AFERMATS

Activitat

02

AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 42)

32,49

11,592

376,62

2 G9H1U620

t

Mescla bituminosa en calent AC22 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 44)

33,39

239,016

7.980,74

3 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 48)

509,75

10,776

5.493,07

4 G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 50)

0,39

84,000

32,76

5 G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 51)

0,43

1.732,000

744,76

6 G9J1U010

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 49)

0,54

84,000

45,36

Activitat

01.01.02.01.02

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

14.673,31

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 84)

6,20

22,000

136,40

2 H1411112

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 85)

26,85

4,000

107,40

3 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 86)

6,26

22,000

137,72

4 H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 87)

5,24

3,000

15,72

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 88)

6,74

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 89)

0,23

5 H1424340

6 H1431101

u

u

3,000

76,000

20,22

Pàg.:

38

7 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 90)

20,29

22,000

446,38

8 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 91)

1,55

22,000

34,10

9 H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 92)

11,68

5,000

58,40

10 H144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 93)

2,93

5,000

14,65

11 H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P 94)

2,61

5,000

13,05

12 H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 95)

11,68

22,000

256,96

13 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 96)

2,92

5,000

14,60

14 H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 97)

22,28

5,000

111,40

15 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 98)

6,16

22,000

135,52

16 H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 99)

63,61

22,000

1.399,42

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

TOTAL

PRESSUPOST

17 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 100)

15,08

9,000

135,72

18 H147K602

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 101)

32,62

5,000

163,10

19 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 102)

23,05

20,000

461,00

20 H1482320

u

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 103)

6,65

22,000

146,30

21 H1483344

u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 104)

11,77

22,000

258,94

22 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 105)

18,46

22,000

406,12

23 H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 106)

18,67

4,000

74,68

TOTAL

Activitat

01.02.01.01.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

4.565,28

17,48
1 H1522111
EUR

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

13,70

225,000

3.082,50
EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
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PRESSUPOST

Pàg.:

39

de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)
2 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 108)

5,80

40,000

232,00

3 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 110)

23,88

5,000

119,40

4 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 115)

28,18

3,000

84,54

5 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 119)

43,96

3,000

131,88

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 117)

31,47

6 HBBAC013

u

3,000

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 118)

5,79

3,000

17,37

8 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 123)

47,95

4,000

191,80

9 HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 116)

25,47

4,000

101,88

10 H152V017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 109)

30,80

8,000

246,40

11 HBB11351

u

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 113)

67,35

2,000

134,70

12 HBC12100

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 121)

u

Senyal manual per a senyalista (P - 114)

14 HBC11D01

u

Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 120)

TOTAL

Activitat

6,62

90,000

595,80

12,81

8,000

102,48

627,12

2,000

1.254,24

01.02.01.01.02

Obra

01

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

6.389,40

Pressupost XL-04084-LOT 1

m

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 125)

53,50

32,000

1.712,00

5 HQU1E150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 126)

44,42

11,000

488,62

6 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 127)

148,58

11,000

1.634,38

7 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 128)

61,76

20,000

1.235,20

8 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 129)

26,59

4,000

106,36

9 HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 130)

30,97

2,000

61,94

10 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 131)

117,01

2,000

234,02

11 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 132)

90,00

2,000

180,00

12 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 133)

57,48

5,000

287,40

13 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P 134)

1,99

4,000

7,96

TOTAL

Activitat

2,87

900,000

2.583,00

2 HBC1H0K1

u

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria
recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 122)

107,33

20,000

2.146,60

3 HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 124)

53,50

11,000

588,50

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

h

Activitat

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 111)

11.265,98

19,75

45,000

01.02.01.01.04

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

02

GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol

01

GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat

01

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200

EUR

01.02.01.01.03

Obra

1 H16F1004

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 112)

40

mes

TOTAL
1 H6AA2111

Pàg.:

4 HQU1D190

94,41

7 HBBAE001

13 HBB20005

PRESSUPOST

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 135)

888,75

888,75

19,70

366,740

7.224,78

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

41

PRESSUPOST
9 I2RA8E00

TOTAL

Activitat

01.02.02.01.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

02

GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol

01

GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat

02

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

TOTAL

1 I2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 137)

34,07

329,470

11.225,04

2 I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 136)

58,89

37,270

2.194,83

TOTAL

Activitat

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 145)

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Subcapítol

01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Activitat

01

ACCIÓ CULTURAL

pa

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

Activitat

02

NO TRAMIFICAT

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

GESTIÓ DE RESIDUS

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Subcapítol

01

GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol

03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Activitat

03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Subcapítol

01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Activitat

02

ALTRES PA

3 I2RA6890

m3

m3

9.043,08

35.253,53

1,000

01.02.03.01.01

02

2 I2RA6960

354,80

35.253,53

35.253,53

Pressupost XL-04084-LOT 1

Capítol

m3

4.435,050

42

13.419,87

Subobra

1 I2RA73G1

0,08

01.02.02.01.03

Obra

TOTAL
01

Activitat

1 XPA900AC

01.02.02.01.02

Obra

kg

7.224,78

Pàg.:

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 143)

24,83

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 142)

0,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 141)

6,38

74,481

6,630

34,830

1.849,36
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 - 147)

10.700,00

1,000

10.700,00

2 XPA100OC

pa

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

69.000,00

1,000

69.000,00

3 PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a l'Inventari General
Sistemàtic, un cop finalitzada l'obra, segons criteris de la Generalitat
de Catalunya (P - 148)

4.135,00

1,000

4.135,00

0,00

222,22
TOTAL

4 I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 140)

0,00

6,170

0,00

5 I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 139)

-41,96

7,380

-309,66

6 I2RA65A0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 138)

33,83

161,320

5.457,46

7 I2RA9SB0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 146)

23,60

30,240

713,66

8 I2RA7M00

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P 144)

209,79

3,600

755,24

EUR

Activitat

01.02.03.01.02

83.835,00

EUR

Annex d’actualització del projecte constructiu. Millora general. Condicionament i Eixamplament. Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola – Bellcaire d’Urgell. Clau: XL-04084

Resum de pressupost
Annex d’actualització del projecte constructiu.
Millora general. Condicionament i Eixamplament.
Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.
Tram: Linyola – Bellcaire d’Urgell. Clau: XL-04084

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Pàg.:

1

NIVELL 5: Activitat
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

Activitat

01.01.01.09.26

AFECCIÓ NÚM. 415 - XARXA DE REG

6.036,44

Activitat

01.01.01.09.27

AFECCIÓ NÚM. 416 - XARXA DE REG

51.932,80

Activitat

01.01.01.09.28

AFECCIÓ NÚM. 417 - XARXA DE REG

27.993,49

Activitat

01.01.01.09.29

AFECCIÓ NÚM. 418 - XARXA DE REG

6.556,74

Activitat

01.01.01.09.30

AFECCIÓ NÚM. 419 - XARXA DE REG

1.317,23

Activitat

01.01.01.01.01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

36.010,95

Subcapítol

01.01.01.01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

36.010,95

Activitat

01.01.01.02.01

MOVIMENT DE TERRES

174.364,71

Activitat

01.01.01.09.31

AFECCIÓ NÚM. 420 - XARXA DE REG

5.847,05

Subcapítol

01.01.01.02

MOVIMENT DE TERRES

174.364,71

Activitat

01.01.01.09.32

AFECCIÓ NÚM. 421 - XARXA DE REG

12.031,91

Activitat

01.01.01.03.01

DRENATGE LONGITUDINAL

139.369,65

Activitat

01.01.01.09.33

AFECCIÓ NÚM. 422 - XARXA DE REG

45.158,96

14.370,23

Activitat

01.01.01.09.34

AFECCIÓ NÚM. 423 - XARXA DE REG

7.450,09

153.739,88

Activitat

01.01.01.09.35

AFECCIÓ NÚM. 424 - XARXA DE REG

13.706,10

Activitat

01.01.01.09.36

AFECCIÓ NÚM. 425 - XARXA DE REG

1.903,06

Activitat

01.01.01.09.37

AFECCIÓ NÚM. 426 - XARXA DE REG

5.257,92

Activitat

01.01.01.09.38

AFECCIÓ NÚM. 427 - XARXA DE REG

22.560,34
17.823,06

Activitat

01.01.01.03.02

PAS SOTA CAMINS

Subcapítol

01.01.01.03

DRENATGE LONGITUDINAL

Activitat

01.01.01.04.01

O.D-0.1

15.746,76

Activitat

01.01.01.04.02

O.D-1.1

15.680,06

Activitat

01.01.01.04.03

O.D-1.2

29.725,25

Activitat

01.01.01.04.04

O.D-2.1

16.424,33

Activitat

01.01.01.04.05

O.D-3.1

29.469,75

Subcapítol

01.01.01.04

DRENATGE TRANSVERSAL

Activitat

01.01.01.05.01

TREBALLS PREVIS

Activitat

01.01.01.05.02

MOVIMENT DE TERRES

Activitat

01.01.01.05.03

OF 1.1

Activitat

01.01.01.05.04

ACABATS I VARIS

Subcapítol

01.01.01.05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

107.046,15
3.910,95
9.043,05

Activitat

01.01.01.09.39

AFECCIÓ NÚM. 428 - XARXA DE REG

Activitat

01.01.01.09.40

PARTIDES D'IMPREVISTOS

Subcapítol

01.01.01.09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

01.01.01.10.01

MESURES CORRECTORES

36.288,52

Subcapítol

01.01.01.10

MESURES CORRECTORES

36.288,52

42.000,00
852.470,24

23.848,58

Activitat

01.01.01.11.01

DEMOLICIONS, DESMUNTATGES I TREBALLS PROVISIONALS

45.888,37

1.301,60

Activitat

01.01.01.11.02

MOVIMENT DE TERRES

68.544,12

38.104,18

Activitat

01.01.01.11.03

AFERMATS

Activitat

01.01.01.11.04

SENYALITZACIÓ

Activitat

01.01.01.11.05

BARRERES DE SEGURETAT

105.609,72

Subcapítol

01.01.01.11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

322.730,52

Activitat

01.01.02.01.01

SANEIG I FRESATS

Activitat

01.01.02.01.02

AGLOMERATS BITUMINOSOS

14.673,31

Subcapítol

01.01.02.01

AFERMATS

17.326,57

Activitat

01.01.01.06.01

BASES GRANULARS

607.759,86

Activitat

01.01.01.06.02

AGLOMERATS BITUMINOSOS

Subcapítol

01.01.01.06

AFERMATS

Activitat

01.01.01.08.01

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

83.938,18

Subcapítol

01.01.01.08

OBRES COMPLEMENTÀRIES

83.938,18

Activitat

01.01.01.09.01

LOCALITZACIÓ DE SSAA EXISTENTS

Activitat

01.01.01.09.02

AFECCIÓ NÚM. 101, 102, 103, 105 i 107 - FECSA-ENDE

Activitat

01.01.01.09.03

AFECCIÓ NÚM. 102 (MT) - FECSA-ENDESA

7.955,71

Activitat

01.01.01.09.04

AFECCIÓ NÚM. 101+103 (BT) - FECSA-ENDESA

3.827,09

Activitat

01.01.01.09.05

AFECCIÓ NÚM. 107 (BT) - FECSA-ENDESA

923.687,43
1.531.447,29

3.927,60
39.511,13

11.019,34

100.079,83
2.608,48

2.653,26

Activitat

01.02.01.01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

4.565,28

Activitat

01.02.01.01.02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

6.389,40

Activitat

01.02.01.01.03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Activitat

01.02.01.01.04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

01.01.01.09.07

AFECCIÓ NÚM. 202 - TELEFÒNICA

4.482,84

Activitat

01.01.01.09.08

AFECCIÓ NÚM. 203 - TELEFÒNICA

6.631,44

Activitat

01.02.02.01.01

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

Activitat

01.01.01.09.09

AFECCIÓ NÚM. 302 - GAS NATURAL

235.000,00

Activitat

01.02.02.01.02

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

11.265,98
888,75
23.109,41
7.224,78
13.419,87

Activitat

01.01.01.09.10

AFECCIÓ NÚM. 303 - GAS NATURAL

8.000,00

Activitat

01.02.02.01.03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Activitat

01.01.01.09.11

AFECCIÓ NÚM. 304 - GAS NATURAL

8.000,00

Subcapítol

01.02.02.01

GESTIÓ DE RESIDUS

29.687,73

Activitat

01.01.01.09.12

AFECCIÓ NÚM. 401 - XARXA DE REG

5.138,84

Activitat

01.02.03.01.01

ACCIÓ CULTURAL

35.253,53

Activitat

01.01.01.09.13

AFECCIÓ NÚM. 402 - XARXA DE REG

22.247,30

Activitat

01.02.03.01.02

ALTRES PA

Activitat

01.01.01.09.14

AFECCIÓ NÚM. 403 - XARXA DE REG

16.489,02

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Activitat

01.01.01.09.15

AFECCIÓ NÚM. 404 - XARXA DE REG

28.125,30

Activitat

01.01.01.09.16

AFECCIÓ NÚM. 405 - XARXA DE REG

10.932,99

Activitat

01.01.01.09.17

AFECCIÓ NÚM. 406 - XARXA DE REG

20.877,03

Activitat

01.01.01.09.18

AFECCIÓ NÚM. 407 - XARXA DE REG

17.867,87

Activitat

01.01.01.09.19

AFECCIÓ NÚM. 408 - XARXA DE REG

30.030,10

Activitat

01.01.01.09.20

AFECCIÓ NÚM. 409 - XARXA DE REG

3.700,31

Subcapítol

01.01.01.01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Activitat

01.01.01.09.21

AFECCIÓ NÚM. 410 - XARXA DE REG

20.526,35

Subcapítol

01.01.01.02

MOVIMENT DE TERRES

174.364,71

Activitat

01.01.01.09.22

AFECCIÓ NÚM. 411 - XARXA DE REG

9.480,69

Subcapítol

01.01.01.03

DRENATGE LONGITUDINAL

153.739,88

Activitat

01.01.01.09.23

AFECCIÓ NÚM. 412 - XARXA DE REG

5.925,71

Subcapítol

01.01.01.04

DRENATGE TRANSVERSAL

107.046,15

Activitat

01.01.01.09.24

AFECCIÓ NÚM. 413 - XARXA DE REG

25.660,82

Subcapítol

01.01.01.05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

Activitat

01.01.01.09.25

AFECCIÓ NÚM. 414 - XARXA DE REG

39.537,57

Subcapítol

01.01.01.06

AFERMATS

EUR

9.043,08

83.835,00
119.088,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.525.352,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.010,95

38.104,18
1.531.447,29
EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Subcapítol

01.01.01.08

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Subcapítol

01.01.01.09

SERVEIS AFECTATS

3
83.938,18

852.470,24

Subcapítol

01.01.01.10

MESURES CORRECTORES

Subcapítol

01.01.01.11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

36.288,52

Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

01.01.02.01

AFERMATS

17.326,57

Capítol

01.01.02

TRAM TRAVESSERA

17.326,57

322.730,52
3.336.140,62

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

23.109,41

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

23.109,41

Subcapítol

01.02.02.01

GESTIÓ DE RESIDUS

29.687,73

Capítol

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

29.687,73

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

119.088,53

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

119.088,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.525.352,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

Capítol

01.01.02

TRAM TRAVESSERA

3.336.140,62

Subobra

01.01

TRAMIFICAT

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

23.109,41

Capítol

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

29.687,73

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

119.088,53

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

171.885,67

17.326,57
3.353.467,19

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.525.352,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra

01.01

TRAMIFICAT

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

3.353.467,19
171.885,67
3.525.352,86

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.525.352,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

3.525.352,86
3.525.352,86

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Pàg.:

1

NIVELL 5: Activitat
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

Activitat

01.01.01.09.26

AFECCIÓ NÚM. 415 - XARXA DE REG

0,17

Activitat

01.01.01.09.27

AFECCIÓ NÚM. 416 - XARXA DE REG

1,47

Activitat

01.01.01.09.28

AFECCIÓ NÚM. 417 - XARXA DE REG

0,79

Activitat

01.01.01.09.29

AFECCIÓ NÚM. 418 - XARXA DE REG

0,19

Activitat

01.01.01.09.30

AFECCIÓ NÚM. 419 - XARXA DE REG

0,04

Activitat

01.01.01.01.01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1,02

Subcapítol

01.01.01.01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1,02

Activitat

01.01.01.02.01

MOVIMENT DE TERRES

4,95

Activitat

01.01.01.09.31

AFECCIÓ NÚM. 420 - XARXA DE REG

0,17

Subcapítol

01.01.01.02

MOVIMENT DE TERRES

4,95

Activitat

01.01.01.09.32

AFECCIÓ NÚM. 421 - XARXA DE REG

0,34

3,95

Activitat

01.01.01.09.33

AFECCIÓ NÚM. 422 - XARXA DE REG

1,28

0,41

Activitat

01.01.01.09.34

AFECCIÓ NÚM. 423 - XARXA DE REG

0,21

4,36

Activitat

01.01.01.09.35

AFECCIÓ NÚM. 424 - XARXA DE REG

0,39

Activitat

01.01.01.09.36

AFECCIÓ NÚM. 425 - XARXA DE REG

0,05

Activitat

01.01.01.09.37

AFECCIÓ NÚM. 426 - XARXA DE REG

0,15

Activitat

01.01.01.09.38

AFECCIÓ NÚM. 427 - XARXA DE REG

0,64

Activitat

01.01.01.09.39

AFECCIÓ NÚM. 428 - XARXA DE REG

0,51

Activitat

01.01.01.09.40

PARTIDES D'IMPREVISTOS

Subcapítol

01.01.01.09

SERVEIS AFECTATS

Activitat

01.01.01.10.01

MESURES CORRECTORES

1,03

Subcapítol

01.01.01.10

MESURES CORRECTORES

1,03

Activitat
Activitat
Subcapítol

01.01.01.03.01
01.01.01.03.02
01.01.01.03

DRENATGE LONGITUDINAL
PAS SOTA CAMINS
DRENATGE LONGITUDINAL

Activitat

01.01.01.04.01

O.D-0.1

0,45

Activitat

01.01.01.04.02

O.D-1.1

0,44

Activitat

01.01.01.04.03

O.D-1.2

0,84

Activitat

01.01.01.04.04

O.D-2.1

0,47

Activitat

01.01.01.04.05

O.D-3.1

0,84

Subcapítol

01.01.01.04

DRENATGE TRANSVERSAL

3,04

Activitat

01.01.01.05.01

TREBALLS PREVIS

0,11

Activitat

01.01.01.05.02

MOVIMENT DE TERRES

0,26

Activitat

01.01.01.05.03

OF 1.1

0,68

Activitat

01.01.01.11.01

DEMOLICIONS, DESMUNTATGES I TREBALLS PROVISIONALS

1,30

01.01.01.11.02

MOVIMENT DE TERRES

1,94

1,19
24,18

Activitat

01.01.01.05.04

ACABATS I VARIS

0,04

Activitat

Subcapítol

01.01.01.05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

1,08

Activitat

01.01.01.11.03

AFERMATS

2,84

Activitat

01.01.01.11.04

SENYALITZACIÓ

0,07

Activitat

01.01.01.06.01

BASES GRANULARS

17,24

Activitat

01.01.01.06.02

AGLOMERATS BITUMINOSOS

26,20
43,44

Subcapítol

01.01.01.06

AFERMATS

Activitat

01.01.01.08.01

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

2,38

Subcapítol

01.01.01.08

OBRES COMPLEMENTÀRIES

2,38

Activitat

01.01.01.09.01

LOCALITZACIÓ DE SSAA EXISTENTS

0,11

Activitat

01.01.01.09.02

AFECCIÓ NÚM. 101, 102, 103, 105 i 107 - FECSA-ENDE

1,12

Activitat

01.01.01.09.03

AFECCIÓ NÚM. 102 (MT) - FECSA-ENDESA

0,23

Activitat

01.01.01.09.04

AFECCIÓ NÚM. 101+103 (BT) - FECSA-ENDESA

0,11

Activitat

01.01.01.11.05

BARRERES DE SEGURETAT

3,00

Subcapítol

01.01.01.11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

9,15

Activitat

01.01.02.01.01

SANEIG I FRESATS

0,08

Activitat

01.01.02.01.02

AGLOMERATS BITUMINOSOS

0,42

Subcapítol

01.01.02.01

AFERMATS

0,49

Activitat

01.02.01.01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

0,13

Activitat

01.02.01.01.02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

0,18

Activitat

01.02.01.01.03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

0,32

Activitat

01.02.01.01.04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

0,03

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

0,66

Activitat

01.01.01.09.05

AFECCIÓ NÚM. 107 (BT) - FECSA-ENDESA

0,31

Activitat

01.01.01.09.07

AFECCIÓ NÚM. 202 - TELEFÒNICA

0,13

Activitat

01.01.01.09.08

AFECCIÓ NÚM. 203 - TELEFÒNICA

0,19

Activitat

01.02.02.01.01

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0,20

Activitat

01.01.01.09.09

AFECCIÓ NÚM. 302 - GAS NATURAL

6,67

Activitat

01.02.02.01.02

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

0,38

Activitat

01.01.01.09.10

AFECCIÓ NÚM. 303 - GAS NATURAL

0,23

Activitat

01.02.02.01.03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

0,26

Activitat

01.01.01.09.11

AFECCIÓ NÚM. 304 - GAS NATURAL

0,23

Subcapítol

01.02.02.01

GESTIÓ DE RESIDUS

0,84

Activitat

01.01.01.09.12

AFECCIÓ NÚM. 401 - XARXA DE REG

0,15

Activitat

01.02.03.01.01

ACCIÓ CULTURAL

1,00

Activitat

01.01.01.09.13

AFECCIÓ NÚM. 402 - XARXA DE REG

0,63

Activitat

01.02.03.01.02

ALTRES PA

2,38

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,38

Activitat

01.01.01.09.14

AFECCIÓ NÚM. 403 - XARXA DE REG

0,47

Activitat

01.01.01.09.15

AFECCIÓ NÚM. 404 - XARXA DE REG

0,80

Activitat

01.01.01.09.16

AFECCIÓ NÚM. 405 - XARXA DE REG

0,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat

01.01.01.09.17

AFECCIÓ NÚM. 406 - XARXA DE REG

0,59

Activitat

01.01.01.09.18

AFECCIÓ NÚM. 407 - XARXA DE REG

0,51

Activitat

01.01.01.09.19

AFECCIÓ NÚM. 408 - XARXA DE REG

0,85

NIVELL 4: Subcapítol
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat

01.01.01.09.20

AFECCIÓ NÚM. 409 - XARXA DE REG

0,10

Subcapítol

01.01.01.01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1,02

Activitat

01.01.01.09.21

AFECCIÓ NÚM. 410 - XARXA DE REG

0,58

Subcapítol

01.01.01.02

MOVIMENT DE TERRES

4,95

Activitat

01.01.01.09.22

AFECCIÓ NÚM. 411 - XARXA DE REG

0,27

Subcapítol

01.01.01.03

DRENATGE LONGITUDINAL

4,36

Activitat

01.01.01.09.23

AFECCIÓ NÚM. 412 - XARXA DE REG

0,17

Subcapítol

01.01.01.04

DRENATGE TRANSVERSAL

3,04

Activitat

01.01.01.09.24

AFECCIÓ NÚM. 413 - XARXA DE REG

0,73

Subcapítol

01.01.01.05

OBRES DE FÀBRICA (OF 1.1)

Activitat

01.01.01.09.25

AFECCIÓ NÚM. 414 - XARXA DE REG

1,12

Subcapítol

01.01.01.06

AFERMATS

EUR

1,08
43,44
EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Subcapítol

01.01.01.08

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Subcapítol

01.01.01.09

SERVEIS AFECTATS

Subcapítol

01.01.01.10

MESURES CORRECTORES

Subcapítol

01.01.01.11

DESVIAMENTS PROVISIONALS

Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

3
2,38
24,18
1,03
9,15
94,63

Subcapítol

01.01.02.01

AFERMATS

0,49

Capítol

01.01.02

TRAM TRAVESSERA

0,49

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

0,66

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

0,66

Subcapítol

01.02.02.01

GESTIÓ DE RESIDUS

0,84

Capítol

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

0,84

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,38

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

Capítol

01.01.02

TRAM TRAVESSERA

94,63

Subobra

01.01

TRAMIFICAT

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

0,66

Capítol

01.02.02

GESTIÓ DE RESIDUS

0,84

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,38

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

4,88

0,49
95,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra

01.01

TRAMIFICAT

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

95,12
4,88
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 1

100,00
100,00

EUR
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Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 1. OBRA CIVIL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

53.215,72

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

3.525.352,86

13 % Despeses Generals SOBRE 3.525.352,86.................................................................

458.295,87

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.525.352,86.......................................................................

211.521,17

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

53.215,72

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 53.215,72.................................................................................................

11.175,30

21 % IVA SOBRE 4.195.169,90............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

64.391,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

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

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

seixanta-quatre mil tres-cents noranta-un euros amb dos cèntims

cinc milions setanta-sis mil cent cinquanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims
Barcelona, juny de 2017
L´enginyer autor del projecte,

Francisco Javier Valencia Vera
AYESA

4.195.169,90

880.985,68
5.076.155,58
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LOT 2. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 2. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

07

SEGURETAT VIAL

Activitat

01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1

m

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 8)

0,82

2.751,600

2.256,31

2 GBA1U250

m

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 10)

2,64

13,860

36,59

3 GBA1U220

m

Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 9)

0,97

9.135,050

8.861,00

4 GBA32001

m2

Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 11)

18,39

27,299

502,03

Activitat

01.01.01.07.01

Obra

01
01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

07

SEGURETAT VIAL

Activitat

02

SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U110

u

11.655,93

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

Pàg.:

2

col·locada (P - 18)

1 GBA1U210

TOTAL

PRESSUPOST

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 13)

61,39

3,000

8 GBB5U552

m2

Placa d'alumini 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 EG classe RA1, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P 17)

252,21

1,886

475,67

9 GBBVU208

m

Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 20)

143,70

23,800

3.420,06

10 GBBVU107

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P 19)

176,82

6,000

1.060,92

11 G222U102

m3

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

6,29

10,180

64,03

TOTAL

Activitat

01.01.01.07.02

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

07

SEGURETAT VIAL

Activitat

03

BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2AU503

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, 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,
amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat
A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
(P - 3)

37,03

5.298,000

196.184,94

2 GB2AU521

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/T o similar, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, amb nivell de contenció H1, amplària de
treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons
UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 4)

89,00

618,000

55.002,00

3 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 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 7)

738,93

27,000

19.951,11

4 GB2AU582

u

Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 5)

427,81

27,000

11.550,87

5 GB2AU583

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 de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 6)

525,39

28,000

14.710,92

184,17

2 GBB1U111

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 14)

115,01

20,000

2.300,20

3 GBB1U101

u

Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 12)

67,90

1,000

67,90

4 GBB1U120

u

Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 15)

68,60

34,000

2.332,40

5 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 classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 16)

66,63

4,000

266,52

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 - 21)

60,81

62,000

3.770,22

7 GBB5U653

m2

Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins 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 classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment

249,55

2,860

713,71

EUR

14.655,80

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
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LOT 2. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
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LOT 2. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

PRESSUPOST
6 GB2AC102

TOTAL

m

Activitat

Pàg.:
Barrera metàl·lica desmuntable per a pas de mitjana tipus VGH-960 o
similar, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de
severitat B i deflexió dinàmica 0,90 segons UNE-EN 1317-2, amb
marcatge CE, incloent part proporcional d'extrems i connexions,
segons plànols, totalment col·locada (P - 2)

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

01

TRAMIFICAT

Capítol

01

TRAM 1 I TRAM 2

Subcapítol

07

SEGURETAT VIAL

Activitat

04

ABALISAMENT

TOTAL

18,000

01.01.01.07.03

Obra

1 GBC1U010

338,20

u

Activitat

Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant
EG classe RA1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada (P - 22)

01

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

6.087,60

303.487,44

113,44

8,000

907,52

Pressupost XL-04084-LOT 2

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 23)

6,20

3,000

18,60

2 H1411112

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 24)

26,85

1,000

26,85

3 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 25)

6,26

3,000

18,78

4 H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 26)

0,23

9,000

2,07

5 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 27)

20,29

3,000

60,87

6 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 28)

1,55

3,000

4,65

7 H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 29)

11,68

3,000

35,04

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 30)

6,16

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 31)

63,61

9 H1463253

u

u

Pàg.:

4

12 H1482320

u

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 34)

6,65

3,000

19,95

13 H1483344

u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 35)

11,77

3,000

35,31

14 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 36)

18,46

3,000

55,38

15 H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 37)

18,67

1,000

18,67

Activitat

01.02.01.01.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

589,71

907,52

1 H1411111

8 H1461110

PRESSUPOST

TOTAL

01.01.01.07.04

Obra

3

3,000

3,000

1 H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

13,70

25,000

342,50

2 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

5,80

10,000

58,00

3 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)

23,88

1,000

23,88

4 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

28,18

1,000

28,18

5 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

43,96

1,000

43,96

6 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

31,47

1,000

31,47

7 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 48)

5,79

1,000

5,79

8 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

47,95

1,000

47,95

9 HBBAC007

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

25,47

1,000

25,47

10 H152V017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)

30,80

2,000

61,60

11 HBC12100

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 50)

6,62

10,000

66,20

12 HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista (P - 44)

12,81

2,000

25,62

18,48

190,83

10 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 32)

15,08

1,000

15,08

11 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 33)

23,05

3,000

69,15
EUR

TOTAL

Activitat

01.02.01.01.02

760,62

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

01

ACCIÓ CULTURAL

Activitat

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 XPA900AC
1 H6AA2111

2 HQU1B150

3 HQU1D190

4 HQU1E150

m

mes

mes

mes

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

2,87

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 52)

53,50

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

53,50

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 54)

44,42

100,000

TOTAL
1,000

4,000

1,000

53,50

44,42

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 55)

148,58

1,000

148,58

6 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

61,76

3,000

185,28

7 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

26,59

1,000

26,59

8 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

57,48

1,000

57,48

9 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

1,99

1,000

1,99

01.02.01.01.03

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

01

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol

01

SEGURETAT I SALUT

Activitat

04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004

TOTAL
Obra

Activitat

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 42)
01.02.01.01.04
01

3.463,38

1,000

01.02.03.01.01

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

Subobra

02

NO TRAMIFICAT

Capítol

03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Subcapítol

01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Activitat

02

ALTRES PA

3.463,38

3.463,38

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 - 60)

1.300,00

1,000

1.300,00

2 XPA100OC

pa

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

8.400,00

1,000

8.400,00

TOTAL

mes

Activitat

Activitat

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

214,00

5 HQU1H110

TOTAL

pa

287,00

6

Activitat

01.02.03.01.02

9.700,00

1.018,84

19,75

5,000

98,75

98,75

Pressupost XL-04084-LOT 2

EUR

EUR
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Resum de pressupost
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RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

NIVELL 5: Activitat
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat

01.01.01.07.01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Activitat

01.01.01.07.02

SENYALITZACIÓ VERTICAL

14.655,80

Activitat

01.01.01.07.03

BARRERES DE SEGURETAT

303.487,44

Activitat

01.01.01.07.04

ABALISAMENT

Subcapítol

01.01.01.07

SEGURETAT VIAL

01.02.01.01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

589,71

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

760,62

Activitat

01.02.01.01.03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Activitat

01.02.01.01.04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

2.467,92
3.463,38

01.02.03.01.01

ACCIÓ CULTURAL
ALTRES PA

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

Pressupost XL-04084-LOT 2

346.337,99
346.337,99

907,52

01.02.01.01.02

01.02.03.01.02

01

330.706,69

Activitat

Activitat

Obra

2

11.655,93

Activitat

Activitat

Pàg.:

1

1.018,84
98,75

9.700,00
13.163,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
346.337,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol

01.01.01.07

SEGURETAT VIAL

330.706,69

Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

330.706,69

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

2.467,92

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

2.467,92

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

13.163,38

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

13.163,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
346.337,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

330.706,69

Subobra

01.01

TRAMIFICAT

330.706,69

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

13.163,38

2.467,92

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

15.631,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
346.337,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra

01.01

TRAMIFICAT

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

330.706,69
15.631,30
346.337,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
346.337,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EUR

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

NIVELL 5: Activitat
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat

01.01.01.07.01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3,37

Activitat

01.01.01.07.02

SENYALITZACIÓ VERTICAL

4,23
87,63

Activitat

01.01.01.07.03

BARRERES DE SEGURETAT

Activitat

01.01.01.07.04

ABALISAMENT

Subcapítol

01.01.01.07

SEGURETAT VIAL

Pàg.:

1
Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

2
100,00
100,00

0,26
95,49

Activitat

01.02.01.01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

0,17

Activitat

01.02.01.01.02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

0,22

Activitat

01.02.01.01.03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

0,29

Activitat

01.02.01.01.04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

0,03

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

0,71

Activitat

01.02.03.01.01

ACCIÓ CULTURAL

1,00

Activitat

01.02.03.01.02

ALTRES PA

2,80

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Subcapítol
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol

01.01.01.07

SEGURETAT VIAL

95,49

Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

95,49

Subcapítol

01.02.01.01

SEGURETAT I SALUT

0,71

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

0,71

Subcapítol

01.02.03.01

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,80

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01.01

TRAM 1 I TRAM 2

95,49

Subobra

01.01

TRAMIFICAT

95,49

Capítol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

0,71

Capítol

01.02.03

ALTRES PARTIDES ALÇADES

3,80

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

4,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra

01.01

TRAMIFICAT

Subobra

01.02

NO TRAMIFICAT

Obra

01

Pressupost XL-04084-LOT 2

95,49
4,51
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EUR

EUR
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Pressupost general
Annex d’actualització del projecte constructiu.
Millora general. Condicionament i Eixamplament.
Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.
Tram: Linyola – Bellcaire d’Urgell. Clau: XL-04084

Pla de Control de Qualitat. LOT 2. Annex d´Actualització del Projecte Constructiu
Millora General. Condicionament i eixamplament carretera
LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.
Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell. Clau: XL-04084

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 2.843,13...................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora General. Condicionament i eixamplament
carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500.Tram: Linyola - Bellcaire d´Urgell
Clau: XL-04084
LOT 2. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Pàg.

1

2.843,13

2.843,13

597,06
3.440,19

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

346.337,99

13 % Despeses Generals SOBRE 346.337,99....................................................................

45.023,94

6 % Benefici Industrial SOBRE 346.337,99..........................................................................

20.780,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 412.142,21...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

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

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

tres mil quatre-cents quaranta euros amb dinou cèntims

quatre-cents noranta-vuit mil sis-cents noranta-dos euros amb set cèntims
Barcelona, juny de 2017
L´enginyer autor del projecte,

Francisco Javier Valencia Vera
AYESA

412.142,21

86.549,86
498.692,07

