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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 Temperada - Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14 (PK 11+000 - PK 12+205)

E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós
AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa
i compactada.

Plataforma del PK 11+000 al
PK 11+800

1 800,00 12,00 0,05 a*b*c*d*2.451.176,00

Rotonda 1 1.630,00 1,00 0,05 a*b*c*d*2.45199,68
Accessos 1 30,00 10,00 0,05 1.412,43 a*b*c*d*2.4536,75

1.412,43

E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada
al 97 % del'assaig marshall.

3 esquenes d'ase 3 3,80 1,00 1,00 27,93 a*b*d*2.4527,93

27,93

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-
pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-
clòs preparació de la superfície existent.

Plataforma del PK 11+000 al
PK 11+800

1 800,00 12,00 9.600,00

Rotonda 1 1.630,00 1.630,00
Accessos 1 30,00 10,00 300,00
3 esquenes d'ase 3 20,00 11.590,0060,00

11.590,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

esquenes d'ase 3 8,000 24,000
Encaixos inicials i final 2 15,000 12,000 360,000
Rotonda 1 815,000 815,000
Encaixos vorera i rigola 2 800,000 1.600,000
Apedaçaments rotonda 1 42,000 1,000 42,000
Fresat per posterior estesa de
capa de ferm AUTL
(Microfresat):
Encaix trancisió inicial 1 15,000 12,000 180,000
Fresat laterals 2 365,000 1,000 730,000
Encaix trancisió final 1 15,000 12,000 3.931,000180,000

3.931,00

E06033 m2 Mescla bituminosa temperada per a capa de rodadura ultrafina, de
1,5 a 2 cm de gruix, estesa i compactació, inclòs el reg.

Plataforma del PK 11+800 al
PK 12+205

1 365,000 12,000 4.380,0004.380,000

4.380,00

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de peri-
có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota
d'acabat, totalment acabat.

Recreixement embornal 2 2,002,00

2,00

E08211 u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

Recreixement de pous 18 18,0018,00

18,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

Plataforma del PK 11+800 al
PK 12+205

3 365,000 0,150 164,250164,250

164,25

E06031 m2 Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC22, estesa i com-
pactada, elaborada amb emulsió modificada en capa de 4.5 cm de
gruix.

Apedaçaments rotonda 1 42,000 1,000 42,00042,000

42,00

E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de
rodadura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), trans-
port, estesa i compactació en obra.

Plataforma del PK 11+000 al
PK 11+800

1 100,00 12,00 1.200,001.200,00

1.200,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

Plataforma del PK 11+800 al
PK 12+205

2 365,00 730,00730,00

730,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 Temperada - Ctra. TV-2015   De Vallespinosa a la C-241d (PK 0+000 - PK 4+000)

E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de
rodadura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), trans-
port, estesa i compactació en obra.

Plataforma del PK 0+000 al
PK 0+4000

1 4.000,00 4,50 18.000,0018.000,00

18.000,00

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

Plataforma del PK 0+000 al
PK 0+4000

2 4.000,000 0,150 1.200,0001.200,000

1.200,00

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

Apedaçaments del PK 0+570
al PK 1+700

2 1.130,00 1,00 2.260,00

2+825 1 2,00 2,00 4,00
3+570 1 8,00 2,00 16,00
3+800 1 7,00 2,00 14,00
4+335 1 5,00 2,00 10,00
5+300 1 4,00 2,00 8,00
6+690 1 3,00 2,00 6,00
6+880 1 8,00 2,00 2.334,0016,00

2.334,00

E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada
al 97 % del'assaig marshall.

3 esquenes d'ase 3 3,80 1,00 1,00 27,93 a*b*d*2.4527,93

27,93

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-
pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-
clòs preparació de la superfície existent.

3 esquenes d'ase 3 20,00 60,0060,00

60,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

Eliminació Reductors velocitat 3 4,000 4,500 54,000
esquenes d'ase 3 8,000 24,000
Fresat per posterior estesa de
capa de ferm AUTL
(Microfresat):
Encaix trancisió inicial 1 15,000 4,500 67,500
Fresat accessos 1 60,000 1,000 60,000
Encaix trancisió final 1 15,000 4,500 273,00067,500

273,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

Plataforma del PK 0+000 al
PK 0+4000

2 4.000,00 8.000,008.000,00

8.000,00

E1620T pa Partida alçada d'abonament íntegre per execució de paviment de
MB temperada amb trànsfer de material de banyera a dumper,
mitjançant l'acopi del material i posterior càrrega sobre camió
amb retroexcavadora mixta o pala. Inclou la baixada de rendi-
ment diari de tones asfaltades, amb motiu de la logística de la
execució.

1,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 Temperada - Ctra. T-314 Del Parc Samà a Reus (PK 1+110 - PK 3+715)

E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós
AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa
i compactada.

Rotonda PK 2+130 1 1.684,00 1,00 0,05 206,29 a*b*c*d*2.45206,29

206,29

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-
pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-
clòs preparació de la superfície existent.

Rotonda PK 2+130 1 1.684,00 1.684,00
Tram capa intermitja PK
1+110 al PK 1+610

1 500,00 8,00 5.684,004.000,00

5.684,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

Rotonda PK 2+130 1 842,000 842,000
Tram capa intermitja PK
1+110 al PK 1+610

1 500,000 8,000 4.000,000

Eliminació de passos vianants
elevats

2 6,000 8,000 96,000

Fresat per posterior estesa de
capa de ferm AUTL
(Microfresat):
Encaix trancisió inicial 1 15,000 8,000 120,000
Fresat accessos 1 105,000 1,000 105,000
Encaix trancisió final 1 15,000 8,000 120,000
Fresat pont 1 130,000 8,000 1.040,000
Fresat laterals 2 100,000 1,000 200,000

1 219,000 1,000 219,000
2 650,000 1,000 1.300,000
1 136,000 1,000 136,000
2 312,000 1,000 624,000
2 308,000 1,000 616,000
2 476,000 1,000 952,000
2 338,000 1,000 11.046,000676,000

11.046,00

E06033 m2 Mescla bituminosa temperada per a capa de rodadura ultrafina, de
1,5 a 2 cm de gruix, estesa i compactació, inclòs el reg.

Plataforma i vorals del PK
1+110 al PK 3+715

1 2.405,000 8,000 19.240,00019.240,000

19.240,00

E06031 m2 Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC22, estesa i com-
pactada, elaborada amb emulsió modificada en capa de 4.5 cm de
gruix.

Tram capa intermitja PK
1+110 al PK 1+610

1 500,000 8,000 4.000,0004.000,000

4.000,00

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de peri-
có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota
d'acabat, totalment acabat.

Recreicement de embornals 8 8,008,00

8,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

Plataforma i vorals del PK
1+110 al PK 3+715

3 1.905,000 0,150 857,250

Bandes sonores dobles
rotonda Riudoms

14 3,000 0,400 16,800

Bandes sonores dobles
rotonda Vinyols

6 3,000 0,400 881,2507,200

881,25

E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada
al 97 % del'assaig marshall.

Pasos vianants elevats 2 0,60 8,00 1,00 23,52 a*b*d*2.4523,52

23,52

E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de
rodadura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), trans-
port, estesa i compactació en obra.

Plataforma i vorals del PK
1+110 al PK 3+715

1 125,00 8,00 1.000,001.000,00

1.000,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

Plataforma i vorals del PK
1+110 al PK 3+715

2 2.405,00 4.810,004.810,00

4.810,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 Ultrafina - Ctra. T-244 Del Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany (PK 12+905 - PK 18+120)

E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5
a 2 cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

Plataforma del PK 12+905 al
PK 18+120

1 5.215,000 5,000 26.075,00026.075,000

26.075,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

Encaix trancisió inicial 1 15,000 5,000 75,000
Fresat accessos 1 105,000 1,000 105,000
Encaix trancisió final 1 15,000 5,000 255,00075,000

255,00

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

Plataforma del PK 12+905 al
PK 18+120

2 5.215,000 0,150 1.564,5001.564,500

1.564,50

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

Apedaçaments 1 5,00 3,00 15,00
1 2,00 6,00 27,0012,00

27,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

Plataforma del PK 12+905 al
PK 18+120

2 5.215,00 10.430,0010.430,00

10.430,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 Ultrafina - Ctra. T-210 De la N-340 a la Pobla de Montornés (PK 1+500 - PK 3+237)

E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5
a 2 cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

Plataforma del PK 1+500 al
PK 3+237

1 1.547,000 8,500 13.149,50013.149,500

13.149,50

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

Encaix trancisió inicial 1 15,000 8,500 127,500
Fresat cunetes 2 420,000 1,000 840,000
Fresat vorera 1 360,000 1,000 360,000
Fresat accessos 1 70,000 1,000 70,000
Encaix trancisió final 1 15,000 8,500 127,500
Encaix trancisió entrada
rotonda 1

1 15,000 8,500 127,500

Encaix trancisió sortida
rotonda 1

1 15,000 8,500 127,500

Encaix trancisió entrada
rotonda 2

1 15,000 8,500 127,500

Encaix trancisió sortida
rotonda 2

1 15,000 8,500 2.035,000127,500

2.035,00

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

Plataforma del PK 1+500 al
PK 3+237

1 1.547,000 0,150 232,050

Bandes sonores 2 5,000 8,000 312,05080,000

312,05

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

Apedaçaments 1 3,50 6,00 21,0021,00

21,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

Plataforma del PK 1+500 al
PK 3+237

2 1.547,00 3.094,003.094,00

3.094,00

 Pàgina 8



AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 Ultrafina - Ctra. TP-2031 De Tarragona a la C-51 (PK 3+195 - PK 8+700)

E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5
a 2 cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

Plataforma del PK 3+195 al
PK 4+820

1 1.625,000 11,000 17.875,000

Plataforma del PK 7+090 al
PK 9+545

1 2.455,000 10,000 42.425,00024.550,000

42.425,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

Fresats del PK 3+195 al PK
4+820
Encaix trancisió inicial PK
3+195

1 15,000 13,000 195,000

Fresat cunetes 2 165,000 1,000 330,000
Fresat cunetes 2 611,000 1,000 1.222,000
Fresat cunetes 1 377,000 1,000 377,000
Encaix trancisió final PK 4+820 1 15,000 10,000 150,000
Fresats del PK 7+090 al PK
9+545
Encaix trancisió inicial PK
7+090

1 15,000 10,000 150,000

Encaix trancisió final PK 9+545 1 15,000 10,000 150,000
Accessos 1 445,000 1,000 445,000
Encaix trancisió entrada
rotonda PK 8+700

1 15,000 10,000 150,000

Encaix trancisió sortida
rotonda PK 8+700

1 15,000 10,000 150,000

Freat cunetes 1 390,000 1,000 390,000
Freat cunetes 1 120,000 1,000 120,000
Freat cunetes 1 475,000 1,000 4.304,000475,000

4.304,00

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

Plataforma del PK 3+195 al
PK 4+820

1 1.625,000 0,150 243,750

Plataforma del PK 7+090 al
PK 9+545

1 2.455,000 0,150 612,000368,250

612,00

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

Apedaçaments 5 4,00 5,00 100,00100,00

100,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 Gestió de residus

E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, in-
clou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar
posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament,
i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.

6 6,006,00

6,00

E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició
en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o
mecànics.

6 2,00 12,0012,00

12,00

E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

6 5,00 30,0030,00

30,00

E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de
plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

6 1,00 6,006,00

6,00

E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no es-
pecials barrejats, procedents de construcció o demolició.

6 5,00 30,0030,00

30,00

E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no
especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

6 1,00 6,006,00

6,00

E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no
especials, procedents de construcció o demolició.

6 1,00 6,006,00

6,00
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AMIDAMENTS
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 Seguretat i salut

E03267 pa Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i se-
nyalitzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Sa-
lut. Tot inclòs.

1,00
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Quadre de preus núm. 1 
 
 
 



QUADRE DE PREUS 1
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0313 m2 0,55Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càr-
rega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abo-
cador i condicionament del mateix.

ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0002 E03267 pa 25.002,60Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i senya-
litzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Salut. Tot
inclòs.

VINT-I-CINC MIL DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0003 E06031 m2 8,47Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC22, estesa i compacta-
da, elaborada amb emulsió modificada en capa de 4.5 cm de gruix.

VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0004 E06032 m2 4,20Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5 a 2
cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0005 E06033 m2 4,87Mescla bituminosa temperada per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5 a 2
cm de gruix, estesa i compactació, inclòs el reg.

QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0006 E06034 m² 8,67Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de roda-
dura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), transport, este-
sa i compactació en obra.

VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0007 E0603B t 46,14Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada al 97
% del'assaig marshall.

QUARANTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0008 E0604 t 50,34Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16
surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compac-
tada.

CINQUANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0009 E0612 m2 0,30Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs pre-
paració de la superfície existent.

ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0010 E0622D m² 17,13Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compac-
tat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una amplada míni-
ma d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material infe-
rior de la base, la càrrega i transport a l’abocador, el cànon d’abocament,
el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 Kg/m2),
la neteja de la superfície resultant i el segellat de la superfície acabada.

DISSET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0011 E0633 m2 2,21Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15
cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals,
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de
runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfí-
cie fresada.

DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0012 E0634B m2 0,78Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o ins-
cripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrre-
ga sobre camió.
ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0013 E0821 u 64,11Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de pericó,
pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'aca-
bat, totalment acabat.
SEIXANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0014 E08211 u 156,87Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0015 E1551 u 190,00Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'ex-
cavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment
els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior
retirada per deixar la zona en un correcte estat.

CENT NORANTA EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0016 E1552 m3 19,88Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en re-
sidus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.

DINOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0017 E1561 m3 27,48Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0018 E1563 m3 32,99Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic
i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0019 E1571 m3 5,90Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no espe-
cials barrejats, procedents de construcció o demolició.

CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0020 E1572 m3 13,25Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no es-
pecials barrejats, procedents de construcció o demolició.

TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0021 E1573 m3 8,20Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no es-
pecials, procedents de construcció o demolició.

VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

0022 E1620T pa 25.020,00Partida alçada d'abonament íntegre per execució de paviment de MB
temperada amb trànsfer de material de banyera a dumper, mitjan-
çant l'acopi del material i posterior càrrega sobre camió amb retro-
excavadora mixta o pala. Inclou la baixada de rendiment diari de to-
nes asfaltades, amb motiu de la logística de la execució.

VINT-I-CINC MIL VINT EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ
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QUADRE DE PREUS 2
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càr-
rega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abo-
cador i condicionament del mateix.

Ma d'obra .............................................. 0,11
Maquinaria ............................................ 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 0,55

Altres..................................................... 0,19

0002 E03267 pa Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i senya-
litzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Salut. Tot
inclòs.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 25.002,60

0003 E06031 m2 Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC22, estesa i compacta-
da, elaborada amb emulsió modificada en capa de 4.5 cm de gruix.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,26
Materials ............................................... 7,90

TOTAL PARTIDA.................................. 8,47

Altres..................................................... 0,22

0004 E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5 a 2
cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,26
Materials ............................................... 3,63

TOTAL PARTIDA.................................. 4,20

Altres..................................................... 0,22

0005 E06033 m2 Mescla bituminosa temperada per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5 a 2
cm de gruix, estesa i compactació, inclòs el reg.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,26
Materials ............................................... 4,30

TOTAL PARTIDA.................................. 4,87

Altres..................................................... 0,22

0006 E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de roda-
dura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), transport, este-
sa i compactació en obra.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,26
Materials ............................................... 8,10
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QUADRE DE PREUS 2
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

Materials ............................................... 8,10

TOTAL PARTIDA.................................. 8,67

Altres..................................................... 0,22

0007 E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada al 97
% del'assaig marshall.

Ma d'obra .............................................. 1,65
Maquinaria ............................................ 2,38
Materials ............................................... 39,50

TOTAL PARTIDA.................................. 46,14

Altres..................................................... 2,61

0008 E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16
surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compac-
tada.

Ma d'obra .............................................. 1,65
Maquinaria ............................................ 2,38
Materials ............................................... 43,48

TOTAL PARTIDA.................................. 50,34

Altres..................................................... 2,83

0009 E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs pre-
paració de la superfície existent.

Ma d'obra .............................................. 0,04
Maquinaria ............................................ 0,09
Materials ............................................... 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 0,30

Altres..................................................... 0,02

0010 E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compac-
tat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una amplada míni-
ma d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material infe-
rior de la base, la càrrega i transport a l’abocador, el cànon d’abocament,
el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 Kg/m2),
la neteja de la superfície resultant i el segellat de la superfície acabada.

Ma d'obra .............................................. 2,53
Maquinaria ............................................ 4,07
Materials ............................................... 9,16

TOTAL PARTIDA.................................. 17,13

Altres..................................................... 1,37
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QUADRE DE PREUS 2
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0011 E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15
cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals,
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de
runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfí-
cie fresada.

Ma d'obra .............................................. 0,47
Maquinaria ............................................ 1,49

TOTAL PARTIDA.................................. 2,21

Altres..................................................... 0,25

0012 E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o ins-
cripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrre-
ga sobre camió.

Ma d'obra .............................................. 0,07
Maquinaria ............................................ 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 0,78

Altres..................................................... 0,29

0013 E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de pericó,
pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'aca-
bat, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 33,56
Maquinaria ............................................ 1,05
Materials ............................................... 23,25

TOTAL PARTIDA.................................. 64,11

Altres..................................................... 6,25

0014 E08211 u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

Ma d'obra .............................................. 75,52
Maquinaria ............................................ 3,16
Materials ............................................... 68,14

TOTAL PARTIDA.................................. 156,87

Altres..................................................... 10,05

0015 E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'ex-
cavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment
els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior
retirada per deixar la zona en un correcte estat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 190,00

0016 E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en re-
sidus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 19,88
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QUADRE DE PREUS 2
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0017 E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 27,48

0018 E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic
i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 32,99

0019 E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no espe-
cials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

0020 E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no es-
pecials barrejats, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 13,25

0021 E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no es-
pecials, procedents de construcció o demolició.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 8,20

0022 E1620T pa Partida alçada d'abonament íntegre per execució de paviment de MB
temperada amb trànsfer de material de banyera a dumper, mitjan-
çant l'acopi del material i posterior càrrega sobre camió amb retro-
excavadora mixta o pala. Inclou la baixada de rendiment diari de to-
nes asfaltades, amb motiu de la logística de la execució.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 25.020,00
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QUADRE DE PREUS 2
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any
2021.

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT
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PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 Temperada - Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14 (PK 11+000 - PK 12+205)

E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós
AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa
i compactada.

1.412,43 50,34 71.101,73

E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada
al 97 % del'assaig marshall.

27,93 46,14 1.288,69

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-
pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-
clòs preparació de la superfície existent.

11.590,00 0,30 3.477,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

3.931,00 2,21 8.687,51

E06033 m2 Mescla bituminosa temperada per a capa de rodadura ultrafina, de
1,5 a 2 cm de gruix, estesa i compactació, inclòs el reg.

4.380,00 4,87 21.330,60

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de peri-
có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota
d'acabat, totalment acabat.

2,00 64,11 128,22

E08211 u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

18,00 156,87 2.823,66

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

164,25 0,78 128,12

E06031 m2 Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC22, estesa i com-
pactada, elaborada amb emulsió modificada en capa de 4.5 cm de
gruix.

42,00 8,47 355,74

E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de
rodadura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), trans-
port, estesa i compactació en obra.

1.200,00 8,67 10.404,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

730,00 0,55 401,50
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PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 01 Temperada - Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14 (PK 11+000 - PK 12+205) ........ 120.126,77
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PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 Temperada - Ctra. TV-2015   De Vallespinosa a la C-241d (PK 0+000 - PK 4+000)

E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de
rodadura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), trans-
port, estesa i compactació en obra.

18.000,00 8,67 156.060,00

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

1.200,00 0,78 936,00

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

2.334,00 17,13 39.981,42

E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada
al 97 % del'assaig marshall.

27,93 46,14 1.288,69

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-
pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-
clòs preparació de la superfície existent.

60,00 0,30 18,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

273,00 2,21 603,33

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

8.000,00 0,55 4.400,00

E1620T pa Partida alçada d'abonament íntegre per execució de paviment de
MB temperada amb trànsfer de material de banyera a dumper,
mitjançant l'acopi del material i posterior càrrega sobre camió
amb retroexcavadora mixta o pala. Inclou la baixada de rendi-
ment diari de tones asfaltades, amb motiu de la logística de la
execució.

1,00 25.020,00 25.020,00

TOTAL CAPITOL 02 Temperada - Ctra. TV-2015   De Vallespinosa a la C-241d (PK 0+000 - PK........ 228.307,44

 Pàgina 3



PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 Temperada - Ctra. T-314 Del Parc Samà a Reus (PK 1+110 - PK 3+715)

E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós
AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa
i compactada.

206,29 50,34 10.384,64

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent ti-
pus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, in-
clòs preparació de la superfície existent.

5.684,00 0,30 1.705,20

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

11.046,00 2,21 24.411,66

E06033 m2 Mescla bituminosa temperada per a capa de rodadura ultrafina, de
1,5 a 2 cm de gruix, estesa i compactació, inclòs el reg.

19.240,00 4,87 93.698,80

E06031 m2 Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC22, estesa i com-
pactada, elaborada amb emulsió modificada en capa de 4.5 cm de
gruix.

4.000,00 8,47 33.880,00

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de peri-
có, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota
d'acabat, totalment acabat.

8,00 64,11 512,88

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

881,25 0,78 687,38

E0603B t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada
al 97 % del'assaig marshall.

23,52 46,14 1.085,21

E06034 m² Mescla bituminosa temperada equivalent a una AC16 per a capa de
rodadura fins a 4,5 cm de gruix, inclòs el reg (dotació 1 kg/m²), trans-
port, estesa i compactació en obra.

1.000,00 8,67 8.670,00

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

4.810,00 0,55 2.645,50

TOTAL CAPITOL 03 Temperada - Ctra. T-314 Del Parc Samà a Reus (PK 1+110 - PK 3+715)............ 177.681,27
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PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 Ultrafina - Ctra. T-244 Del Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany (PK 12+905 - PK 18+120)

E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5
a 2 cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

26.075,00 4,20 109.515,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

255,00 2,21 563,55

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

1.564,50 0,78 1.220,31

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

27,00 17,13 462,51

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

10.430,00 0,55 5.736,50

TOTAL CAPITOL 04 Ultrafina - Ctra. T-244 Del Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany (PK 12+905 - .. 117.497,87

 Pàgina 5



PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 Ultrafina - Ctra. T-210 De la N-340 a la Pobla de Montornés (PK 1+500 - PK 3+237)

E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5
a 2 cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

13.149,50 4,20 55.227,90

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

2.035,00 2,21 4.497,35

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

312,05 0,78 243,40

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

21,00 17,13 359,73

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix.

3.094,00 0,55 1.701,70

TOTAL CAPITOL 05 Ultrafina - Ctra. T-210 De la N-340 a la Pobla de Montornés (PK 1+500 - PK..... 62.030,08

 Pàgina 6



PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 Ultrafina - Ctra. TP-2031 De Tarragona a la C-51 (PK 3+195 - PK 8+700)

E06032 m2 Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura ultrafina, de 1,5
a 2 cm de gruix, estesa i compactada, inclòs el reg.

42.425,00 4,20 178.185,00

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de
15 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals
i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i
transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i ne-
teja de la superfície fresada.

4.304,00 2,21 9.511,84

E0634B m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o
inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i
càrrega sobre camió.

612,00 0,78 477,36

E0622D m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i
compactat al 97 % de l'assaig Marshall, fins un gruix de 10 cm i una
amplada mínima d’1m, inclòs el fresat del paviment existent, la retira-
da del material inferior de la base, la càrrega i transport a l’abocador,
el cànon d’abocament, el reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió ca-
tiònica (dotació 1,4 Kg/m2), la neteja de la superfície resultant i el se-
gellat de la superfície acabada.

100,00 17,13 1.713,00

TOTAL CAPITOL 06 Ultrafina - Ctra. TP-2031 De Tarragona a la C-51 (PK 3+195 - PK 8+700)........... 189.887,20
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PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 Gestió de residus

E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, in-
clou l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar
posteriorment els diferents contenidors, zones d'apilament i aïllament,
i la seva posterior retirada per deixar la zona en un correcte estat.

6,00 190,00 1.140,00

E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició
en residus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o
mecànics.

12,00 19,88 238,56

E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

30,00 27,48 824,40

E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de
plàstic i/o ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

6,00 32,99 197,94

E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no es-
pecials barrejats, procedents de construcció o demolició.

30,00 5,90 177,00

E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no
especials barrejats, procedents de construcció o demolició.

6,00 13,25 79,50

E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no
especials, procedents de construcció o demolició.

6,00 8,20 49,20

TOTAL CAPITOL 07 Gestió de residus .................................................................................................... 2.706,60
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PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 Seguretat i salut

E03267 pa Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i se-
nyalitzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Sa-
lut. Tot inclòs.

1,00 25.002,60 25.002,60

TOTAL CAPITOL 08 Seguretat i salut ...................................................................................................... 25.002,60

TOTAL......................................................................................................................................................... 923.239,83
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RESUM DE PRESSUPOST
Reforç de ferm amb M. B. ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.
CAPITOL RESUM IMPORT %

01 Temperada - Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14 (PK 11+000 - PK 12+205).............................. 120.126,77 13,01

02 Temperada - Ctra. TV-2015   De Vallespinosa a la C-241d (PK 0+000 - PK 4+000).................. 228.307,44 24,73

03 Temperada - Ctra. T-314 Del Parc Samà a Reus (PK 1+110 - PK 3+715)................................. 177.681,27 19,25

04 Ultrafina - Ctra. T-244 Del Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany (PK 12+905 - PK 18+120)....... 117.497,87 12,73

05 Ultrafina - Ctra. T-210 De la N-340 a la Pobla de Montornés (PK 1+500 - PK 3+237)................ 62.030,08 6,72

06 Ultrafina - Ctra. TP-2031 De Tarragona a la C-51 (PK 3+195 - PK 8+700) ................................ 189.887,20 20,57

07 Gestió de residus....................................................................................................................... 2.706,60 0,29

08 Seguretat i salut......................................................................................................................... 25.002,60 2,71

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 923.239,83
13,00% Despeses Generals....... 120.021,18
6,00% Benefici industrial .......... 55.394,39

Suma ........................................ 175.415,57

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 1.098.655,40

21% I.V.A.................................. 230.717,63

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 1.329.373,03

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb
TRES CÈNTIMS
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L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I 
OBRES EL CAP DE L'ÀREA DEL SAT

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS 

F. JAVIER ZAMORA FERNÁNDEZ

Tarragona, desembre de 2021
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