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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/12 1Data:

PRESSUPOST  001OBRA 01
IMPLANTACIÓ D'OBRACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m 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

1 K6AA2111 3,05

AMIDAMENT DIRECTE 221,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11111 51,35

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11251 57,61

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs4 HBB21301 130,81

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5 F21H1641 78,02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Retirada de marquesina d'autobús ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

6 F21Q2502 163,93

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Retirada de pantalla gegant ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

7 F21Q2501 47,66

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

8 IQU15211 157,56

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

9 IQU14211 166,27

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

10 IQU16200 166,27

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/12 2Data:

PRESSUPOST  001OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1 F2168941 2,40

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

C#*D#*E#*F#1 mur perimetral Torre Muñoz 115,000 1,800 207,000

TOTAL AMIDAMENT 207,000

m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica,
inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega
sobre camió o contenidor

2 E2111600 7,18

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

C#*D#*E#*F#1 Volum Aparent Torre Muñoz 25,000 10,000 8,000 2.000,000

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 F2191202 1,21

AMIDAMENT DIRECTE 126,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

4 F2194XL5 4,02

AMIDAMENT DIRECTE 1.100,000

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

5 F21R12D0 320,61

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6 F2R5426A 8,24

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

C#*D#*E#*F#1 Transport de residus procedents de
mescla bituminosa

1.100,000 0,250 275,000

C#*D#*E#*F#2 Transport de residus procedents de la
vorada

126,000 0,400 0,200 10,080

C#*D#*E#*F#3 Transport de residus procedents de
l'enderroc de Torre Muñoz

2.000,000 0,600 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 1.485,080

PRESSUPOST  001OBRA 01
DESVIAMENT DE SERVEISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/06/12 3Data:

PA Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

1 FD7F4375 0,00

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PA Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

2 FDG54477 0,00

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D1011 0,91

AMIDAMENT DIRECTE 852,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió2 E2212422 3,11

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

C#*D#*E#*F#1 Excavació general 2.000,000 13,000 26.000,000

TOTAL AMIDAMENT 26.000,000

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en terreny dur, i càrrega sobre camió3 G2223242 4,80

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

C#*D#*E#*F#1 Fonaments mur perimetral 3,000 0,800 195,000 468,000

C#*D#*E#*F#2 Fonaments mur escales interiors 28,600 1,000 0,500 14,300

C#*D#*E#*F#3 Fonaments sabates aïllades 4,000 4,000 0,800 19,450 248,960

TOTAL AMIDAMENT 731,260

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 F2R35069 5,58

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

C#*D#*E#*F#1 Transport de terres procedents
d'excavació

2.000,000 12,650 25.300,000

C#*D#*E#*F#2 Transport de terres procedents de
fonaments

3,000 0,800 195,000 468,000

C#*D#*E#*F#3 Transport de terres procedents de mur
escales interiors

28,600 1,000 0,500 14,300

C#*D#*E#*F#4 Transport de terres procedents de
sabates aïllades

4,000 4,000 0,800 19,450 248,960

TOTAL AMIDAMENT 26.031,260

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics5 G2241010 1,65

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

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Acabat de talussos rectes 13,450 207,400 2.789,530

TOTAL AMIDAMENT 2.789,530

PRESSUPOST  001OBRA 01
FONAMENTACIÓ I MUR PERIMETRALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 G3Z112T1 11,31

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

C#*D#*E#*F#1 Capa de neteja de fonaments 3,000 195,000 585,000

C#*D#*E#*F#2 Capa de neteja del mur d'escales
interiors

28,600 1,000 28,600

C#*D#*E#*F#3 Capa de neteja de les sabates aïllades 4,000 4,000 19,450 311,200

TOTAL AMIDAMENT 924,800

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist

2 G32D1113 24,17

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

C#*D#*E#*F#1 Encofrat Mur perimetral 12,650 195,000 2.466,750

TOTAL AMIDAMENT 2.466,750

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per a murs de base rectilínia, per a deixar el
formigó vist, de 7 m d'alçària, com a màxim

3 E4D2U110 48,49

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

C#*D#*E#*F#1 Encofrat cara exterior mur d'escales 20,600 12,950 266,770

C#*D#*E#*F#2 Encofrat cara interior mur d'escales 17,400 12,950 225,330

TOTAL AMIDAMENT 492,100

kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 25 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/25

4 G32B4201BQWI 1,54

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

C#*D#*E#*F#1 Armadura d25 part interior (compressió)
mur

0,495 12,000 7.850,000 46.629,000

C#*D#*E#*F#2 Armadura d25 part exterior (flexió) mur 0,508 12,000 7.850,000 47.853,600

TOTAL AMIDAMENT 94.482,600

kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16

5 G32B4201BQWG 1,53

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

C#*D#*E#*F#1 Armadura d16 part interior tallant
(compressió) mur

0,042 90,000 7.850,000 29.673,000

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Armadura d16 part exterior tallant
(flexió) mur

0,043 90,000 7.850,000 30.379,500

C#*D#*E#*F#3 Armadura d16 part interior (flexió) mur
escales

17,400 5,000 12,000 1,578 1.647,432

C#*D#*E#*F#4 Armadura d16 part exterior
(compressió) mur escales

20,600 5,000 12,000 1,578 1.950,408

C#*D#*E#*F#5 Armadura d16 tallant mur escales 43,600 6,000 13,950 1,578 5.758,627

TOTAL AMIDAMENT 69.408,967

kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 10 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10

6 G32B4101BQWE 1,64

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

C#*D#*E#*F#1 Armadura cèrcols recolzaments
superior

0,213 7.850,000 1.672,050

TOTAL AMIDAMENT 1.672,050

kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 6 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6

7 G32B4101BQWC 1,69

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

C#*D#*E#*F#1 Armadura d6 (tallant) recolzament
superior

0,053 7.850,000 416,050

C#*D#*E#*F#2 Armadura d6 (flexió) recolzaments
inferiors

0,049 7.850,000 3,000 1.153,950

C#*D#*E#*F#3 Armadura d6 (tallant) recolzaments
inferiors

0,026 7.850,000 3,000 612,300

TOTAL AMIDAMENT 2.182,300

m3 Formigó per a murs de contenció HA-40/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba

8 G3251KH2 123,82

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

C#*D#*E#*F#1 Formigó per mur 12,650 0,600 204,800 1.554,432

C#*D#*E#*F#2 Formigó per recolzament superior 1,850 222,800 412,180

C#*D#*E#*F#3 Fromigó per recolzaments inferiors 1,000 222,800 3,000 668,400

C#*D#*E#*F#4 Formigó per a mur d'escales 12,950 0,400 19,000 98,420

TOTAL AMIDAMENT 2.733,432

m3 Formigó per a enceps, HA-40/P/20/IIa+Qc, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

9 G3F51KG3 115,21

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

C#*D#*E#*F#1 Formigó per a sabates aïllades 4,000 4,000 0,800 19,450 248,960

C#*D#*E#*F#2 Formigó per a peu de mur 0,800 190,150 4,000 608,480

C#*D#*E#*F#3 Formigó per a peu de mur d'escales 1,400 0,500 23,000 16,100

TOTAL AMIDAMENT 873,540

Euro
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kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

10 G3FB4200BQWG 1,38

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

C#*D#*E#*F#1 Armadura per a sabates aïllades 0,040 19,450 7.850,000 6.107,300

C#*D#*E#*F#2 Armadura per a peu de mur perimetral
(flexió) (d25)

12.288,000 3,853 47.345,664

C#*D#*E#*F#3 Armadura per a peu de mur perimetral
(tallant)

9.773,900 1,578 15.423,214

C#*D#*E#*F#4 Armadura per a peu de mur escales
(flexió)

7,200 5,000 17,400 1,578 988,459

C#*D#*E#*F#5 Armadura per a peu de mur escales
(tallant)

360,000 1,578 568,080

TOTAL AMIDAMENT 70.432,717

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir11 G7BC37L0 4,30

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

C#*D#*E#*F#1 Geotèxtil polietilè 13,450 207,400 2.789,530

TOTAL AMIDAMENT 2.789,530

m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica

12 G7J5231A 12,93

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

C#*D#*E#*F#1 segellat de juntes 67,000 12,650 847,550

TOTAL AMIDAMENT 847,550

m Lloguer diari de puntal prefabricat de 400 kN de capacitat de càrrega, per a apuntalament de mur pantalla13 E3GZU140 0,62

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

C#*D#*E#*F#1 lloguer de vigues de recolzament, diari 61,200 90,000 5.508,000

TOTAL AMIDAMENT 5.508,000

u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta14 I12AG232 7.235,14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ESTRUCTURA PREFABRICATCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades1 K45RE004 17,89

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

C#*D#*E#*F#1 Unió de pilars amb sabates 20,000 0,400 0,400 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Euro
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u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 3 m d'alçària lliure màxima, per anar
vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

2 E4P11635 239,04

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

C#*D#*E#*F#1 Pilar prefabricat amb 4 suports 20,000 4,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, tipus 60-70-40 segons especificacions de projecte,
col·locada

3 E4PA453H 187,48

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

C#*D#*E#*F#1 jàssera de 60-70-40 139,190 139,190

TOTAL AMIDAMENT 139,190

m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida,tipus 40-40-40 segons especificacions de projecte,
col·locada

4 E4PA445B 162,56

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

C#*D#*E#*F#1 jàssera 40-40-40 139,190 3,000 417,570

TOTAL AMIDAMENT 417,570

m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 300 a 490 kNm per m d'amplària de moment flector últim

5 G4LVG0HS 94,68

AMIDAMENT DIRECTE 1.760,000

m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 197,0 a 227,88 kNm per m d'amplària de moment flector últim

6 G4LVB5HC 71,78

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

C#*D#*E#*F#1 sostres de plantes inferiors 1.760,000 3,000 5.280,000

C#*D#*E#*F#2 sostres per a rampes aparcament 104,220 4,000 416,880

TOTAL AMIDAMENT 5.696,880

m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de
15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7 44SLCD51 8,73

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

C#*D#*E#*F#1 Formació de sostre per a planta més
inferior

1.760,000 1.760,000

TOTAL AMIDAMENT 1.760,000

m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó8 E4PQU001 78,04

AMIDAMENT DIRECTE 28,800

PRESSUPOST  001OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 07

Euro



Projecte d´Aparcament Subterrani a la Plaça Barcelona de Puigcerdà

AMIDAMENTS Pàg.:19/06/12 8Data:

RESTABLIMENT PAVIMENTS ANTERIORSTITOL 3 71

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

1 F9365G21 75,85

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

C#*D#*E#*F#1 Base de formigó per a vorada 80,700 0,300 0,200 4,842

TOTAL AMIDAMENT 4,842

m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de 10x25 cm, col·locada
sobre esplanada compactada, i rejuntada amb morter

2 F961B472 35,94

AMIDAMENT DIRECTE 78,700

m Gual per a vianants de 90 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
101,5x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de
formigó

3 F981U120 196,27

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

4 F9H12114 56,99

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

C#*D#*E#*F#1 restabliment de paviment d'asfalt plaça
BCN i carrers

1.511,400 0,060 2,400 217,642

TOTAL AMIDAMENT 217,642

m2 Reg de penetració amb quitrà BQ-30, amb dotació 2 kg/m25 F9J11380 1,66

AMIDAMENT DIRECTE 1.511,400

u Fanal amb columna d' acer galvanitzat de 15 m d'alçària, amb 5 projectors amb làmpades vapor de mercuri, de potència
250 W, col·locat sobre dau de formigó

6 FHR12HMM 11.058,32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu
mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada
amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7 E83B51UE 133,19

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

C#*D#*E#*F#1 aplacat muret circular centre rotonda 10,000 0,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8 E8J4U040 53,31

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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PRESSUPOST  001OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 07
PLAÇA NOVATITOL 3 72

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

1 F9365G21 75,85

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

C#*D#*E#*F#1 Base de formigó per a vorada 78,200 0,300 0,200 4,692

TOTAL AMIDAMENT 4,692

m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de 10x25 cm, col·locada
sobre esplanada compactada, i rejuntada amb morter

2 F961B472 35,94

AMIDAMENT DIRECTE 72,200

m Gual per a vianants de 90 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
101,5x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de
formigó

3 F981U120 196,27

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

4 F9H12114 56,99

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

C#*D#*E#*F#1 Pavimentació de plaça nova 583,600 0,060 2,400 84,038

TOTAL AMIDAMENT 84,038

m2 Reg de penetració amb quitrà BQ-30, amb dotació 2 kg/m25 F9J11380 1,66

AMIDAMENT DIRECTE 583,600

u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb bloquejador de tanís de 2,58 m de llargària, amb respatller de
fusta, amb suport d'acer galvanitzat, col·locat amb fixacions mecàniques

6 FQ119E32 1.454,39

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

7 FQ211112 99,79

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Llumenera antivandàlica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, simètrica, amb
suport d'alumini, equip incorporat i acoblada al suport

8 FHNF5G41 150,98

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
PALETERIACAPÍTOL 08

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa1 G9Z31F20 9,00

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

C#*D#*E#*F#1 pintat de paviment 1.875,000 4,000 7.500,000

TOTAL AMIDAMENT 7.500,000

m2 Paret de tancament passant de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 250x155x110 mm, de morter de ciment, categoria II,
segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

2 E6182T1K 30,87

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

C#*D#*E#*F#1 paret de caseta de control
d'aparcament

34,000 3,250 110,500

TOTAL AMIDAMENT 110,500

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 150 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

3 E652HBGA 54,83

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

C#*D#*E#*F#1 envans interiors de caseta de control 21,800 3,250 70,850

TOTAL AMIDAMENT 70,850

m2 Vidre laminar de seguretat de tres llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4 EC154F01 83,87

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

C#*D#*E#*F#1 vidres caseta de control 7,500 1,500 11,250

TOTAL AMIDAMENT 11,250

m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat5 E894J240 11,63

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

C#*D#*E#*F#1 pintat dels pilars de l'aparcament 4,000 0,400 3,250 80,000 416,000

TOTAL AMIDAMENT 416,000

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

6 K8989240 4,49

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

C#*D#*E#*F#1 pintat de paret de l'aparcament 202,200 3,250 4,000 2.628,600

TOTAL AMIDAMENT 2.628,600

u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre peu7 EJ13B21P 80,01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

8 EJ14B213 195,58

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

9 EQ8AU010 160,34

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN
14488-1

1 J060TJ0M 384,94

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim,
segons la norma UNE 7457

2 J4V11111 2.526,09

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓPREU

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1 H151A1K1 5,01

AMIDAMENT DIRECTE 606,600

m Cable d'acer per a guiat de material suspès2 H15A2007 1,16

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

3 HGD1222E 25,41

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

4 HM31161J 45,61

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball5 HQUA1100 114,45

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

6 HG42439H 75,34

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1R801 194,80

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL %

Capítol 01.01 Implantació d'obra 0,33
Capítol 01.02 Enderrocs 1,55
Capítol 01.03 Desviament de Serveis 0,00
Capítol 01.04 Moviment de terres 11,42
Capítol 01.05 Fonamentació i Mur Perimetral 44,82
Capítol 01.06 Estructura Prefabricat 34,33
Capítol 01.07 Paviments 2,65
Capítol 01.08 Paleteria 4,55
Capítol 01.09 Control de Qualitat 0,14
Capítol 01.10 Seguretat i Salut 0,20

01 Pressupost  001Obra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %

Obra 01 Pressupost 001 100,00
100,00

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,73m244SLCD51 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de
fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 1

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €7,18m3E2111600 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

P- 2

(SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €3,11m3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 3

(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €0,62mE3GZU140 Lloguer diari de puntal prefabricat de 400 kN de capacitat de càrrega, per a apuntalament de mur
pantalla

P- 4

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €48,49m2E4D2U110 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per a murs de base
rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària, com a màxim

P- 5

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €239,04uE4P11635 Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 3 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua

P- 6

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €162,56mE4PA445B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida,tipus 40-40-40 segons
especificacions de projecte, col·locada

P- 7

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €187,48mE4PA453H Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, tipus 60-70-40 segons
especificacions de projecte, col·locada

P- 8

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €78,04mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

P- 9

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €30,87m2E6182T1K Paret de tancament passant de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 250x155x110 mm, de morter de
ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 10

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €54,83m2E652HBGA Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament

P- 11

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €133,19m2E83B51UE Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una
cara buixardada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 12

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €11,63m2E894J240 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

P- 13

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €53,31mE8J4U040 Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 14

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,87m2EC154F01 Vidre laminar de seguretat de tres llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 15

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €80,01uEJ13B21P Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre peu

P- 16

(VUITANTA EUROS AMB UN CENTIMS)

 €195,58uEJ14B213 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 17

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €160,34uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat

P- 18

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,40m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

P- 19

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €1,21mF2191202 Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 20
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €4,02m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 21

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €78,02uF21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 22

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €47,66uF21Q2501 Retirada de pantalla gegant ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 23

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €163,93uF21Q2502 Retirada de marquesina d'autobús ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 24

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €320,61uF21R12D0 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 25

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €5,58m3F2R35069 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 26

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €8,24m3F2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 27

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €75,85m3F9365G21 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat

P- 28

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €35,94mF961B472 Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb forma arrodonida, de
10x25 cm, col·locada sobre esplanada compactada, i rejuntada amb morter

P- 29

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €196,27mF981U120 Gual per a vianants de 90 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 101,5x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semàfor, col·locat amb base de formigó

P- 30

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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 €56,99tF9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 31

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €1,66m2F9J11380 Reg de penetració amb quitrà BQ-30, amb dotació 2 kg/m2P- 32
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €150,98uFHNF5G41 Llumenera antivandàlica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de
250 W, simètrica, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblada al suport

P- 33

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €11.058,32uFHR12HMM Fanal amb columna d' acer galvanitzat de 15 m d'alçària, amb 5 projectors amb làmpades vapor
de mercuri, de potència 250 W, col·locat sobre dau de formigó

P- 34

(ONZE MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1.454,39uFQ119E32 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb bloquejador de tanís de 2,58 m de
llargària, amb respatller de fusta, amb suport d'acer galvanitzat, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 35

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €99,79uFQ211112 Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

P- 36

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €4,80m3G2223242 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en terreny dur, i càrrega
sobre camió

P- 37

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €1,65m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 38
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €0,91m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

P- 39

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €123,82m3G3251KH2 Formigó per a murs de contenció HA-40/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 40

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €1,69kgG32B4101BQW
C

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 6 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6

P- 41

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1,64kgG32B4101BQW
E

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 10 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10

P- 42

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,53kgG32B4201BQW
G

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16

P- 43

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €1,54kgG32B4201BQWI Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 25 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/25

P- 44

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €24,17m2G32D1113 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3
m, per a deixar el formigó vist

P- 45

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €115,21m3G3F51KG3 Formigó per a enceps, HA-40/P/20/IIa+Qc, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 46

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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 €1,38kgG3FB4200BQW
G

Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

P- 47

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €11,31m2G3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 48

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €71,78m2G4LVB5HC Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 197,0 a 227,88 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

P- 49

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €94,68m2G4LVG0HS Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 300 a 490 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

P- 50

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €4,30m2G7BC37L0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 51

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €12,93mG7J5231A Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 52

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €9,00m2G9Z31F20 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosaP- 53
(NOU EUROS)

 €5,01m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 54

(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €1,16mH15A2007 Cable d'acer per a guiat de material suspèsP- 55
(UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €51,35uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 56

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €57,61uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 57

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €130,81uHBB21301 Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 58

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €194,80uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €75,34uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 60

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,41uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 61

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 62

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 63

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €7.235,14uI12AG232 Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en puntaP- 64
(SET MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €166,27mesIQU14211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 65

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €157,56mesIQU15211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 66

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €166,27mesIQU16200 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

P- 67

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €384,94uJ060TJ0M Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE
83605, UNE-EN 14488-1

P- 68

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

 €2.526,09uJ4V11111 Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de
sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

P- 69

(DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €17,89m2K45RE004 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificadesP- 70
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €3,05mK6AA2111 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- 71

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €4,49m2K8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 72

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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m244SLCD51 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i
una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm
d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 1  €8,73

Altres conceptes 8,73 €

m3E2111600 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació
o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i
canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació
del residu i càrrega sobre camió o contenidor

P- 2  €7,18

Altres conceptes 7,18 €

m3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 3  €3,11

Altres conceptes 3,11 €

mE3GZU140 Lloguer diari de puntal prefabricat de 400 kN de capacitat de càrrega, per a
apuntalament de mur pantalla

P- 4  €0,62

B0D6U140 Lloguer diari de puntal prefabricat de 400 kN de capacitat de càrrega, per a
apuntalament de mur pantalla

 €0,62000

Altres conceptes 0,00 €

m2E4D2U110 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les dues cares, per
a murs de base rectilínia, per a deixar el formigó vist, de 7 m d'alçària, com a
màxim

P- 5  €48,49

B0A31000 Clau acer  €0,17250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,66000
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,08560
B0D6U005 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos  €0,21840
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,43000
B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10

mm de gruix, per a 1 ús
 €8,58000

B0DZA000 Desencofrant  €0,25100
B0DZU010 Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics  €0,43000

Altres conceptes 36,66 €

uE4P11635 Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40
cm, de 3 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a
dues cares i a nivell, col·locat amb grua

P- 6  €239,04

B4P11635 Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40
cm, de 3 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a
dues cares i a nivell

 €211,18000

Altres conceptes 27,86 €

mE4PA445B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida,tipus
40-40-40 segons especificacions de projecte, col·locada

P- 7  €162,56

B4PA445B Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, de 40 cm
d'amplària del nervi, 50 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària total, amb un
moment flector màxim de 1060 a 1170 kNm

 €155,39000

Altres conceptes 7,17 €

mE4PA453H Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, tipus
60-70-40 segons especificacions de projecte, col·locada

P- 8  €187,48

B4PA453H Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, de 50 cm
d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 110 cm d'alçària total, amb un
moment flector màxim de 1910 a 2410 kNm

 €180,31000

Altres conceptes 7,17 €
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mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb
la superfície superior acabada amb corindó

P- 9  €78,04

B4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb
la superfície superior acabada amb corindó

 €36,39000

Altres conceptes 41,65 €

m2E6182T1K Paret de tancament passant de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de
250x155x110 mm, de morter de ciment, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

P- 10  €30,87

B0E241B1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 250x155x110 mm, per a revestir,
categoria II, segons norma UNE-EN 771-3

 €7,91040

Altres conceptes 22,96 €

m2E652HBGA Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150
mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm
d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament

P- 11  €54,83

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €6,69600
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,24480
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC3410 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €27,81000

B6B11411 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90
mm d'amplària

 €5,95350

B6B12411 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90
mm d'amplària

 €1,55610

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,52640

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,87200
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 9,99 €

m2E83B51UE Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
calcària nacional amb una cara buixardada preu mitjà, de 30 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 12  €133,19

B0G17L0D Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu mitjà, de 30 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €83,36540

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €2,30000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0,31995

Altres conceptes 47,20 €

m2E894J240 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 13  €11,63

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,68932
Altres conceptes 9,94 €

mE8J4U040 Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural,
buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 14  €53,31

B0G1U040 Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire

 €43,03380

Altres conceptes 10,28 €

m2EC154F01 Vidre laminar de seguretat de tres llunes, amb acabat de lluna incolora, de
5+5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

P- 15  €83,87
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BC154F01 Vidre laminar de seguretat de tres llunes, amb acabat de lluna incolora, de
5+5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent

 €70,25000

Altres conceptes 13,62 €

uEJ13B21P Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre peu

P- 16  €80,01

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,36625

BJ13B21P Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc, preu alt, amb suport de peu

 €64,84000

Altres conceptes 14,80 €

uEJ14B213 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 17  €195,58

BJ14B213 Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i mural

 €147,16000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,91100
Altres conceptes 46,51 €

uEQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61°C,  instal·lat

P- 18  €160,34

BQ8AU010 Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura
61ºC

 €142,39000

Altres conceptes 17,95 €

m2F2168941 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

P- 19  €2,40

Altres conceptes 2,40 €

mF2191202 Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

P- 20  €1,21

Altres conceptes 1,21 €

m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 21  €4,02

Altres conceptes 4,02 €

uF21H1641 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 22  €78,02

Altres conceptes 78,02 €

uF21Q2501 Retirada de pantalla gegant ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 23  €47,66

Altres conceptes 47,66 €

uF21Q2502 Retirada de marquesina d'autobús ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 24  €163,93

Altres conceptes 163,93 €
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uF21R12D0 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

P- 25  €320,61

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets inerts
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)

 €14,00000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
inerts amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €50,40000

Altres conceptes 256,21 €

m3F2R35069 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 26  €5,58

Altres conceptes 5,58 €

m3F2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 27  €8,24

Altres conceptes 8,24 €

m3F9365G21 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic,
amb acabat reglejat

P- 28  €75,85

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €67,78800

Altres conceptes 8,06 €

mF961B472 Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un cantell amb
forma arrodonida, de 10x25 cm, col·locada sobre esplanada compactada, i
rejuntada amb morter

P- 29  €35,94

B9612470 Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma
arrodonida, per a vorada, de 10x25 cm

 €24,50700

Altres conceptes 11,43 €

mF981U120 Gual per a vianants de 90 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 101,5x40x6 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de
formigó

P- 30  €196,27

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,29200

B981U120 Gual per a vianants de 90 cm, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 101.5x40x6 cm, inclos part proporcional
de caps de remat i forats per a papereres i semafor

 €167,12000

Altres conceptes 22,86 €

tF9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

P- 31  €56,99

B9H12110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

 €52,81000

Altres conceptes 4,18 €

m2F9J11380 Reg de penetració amb quitrà BQ-30, amb dotació 2 kg/m2P- 32  €1,66

B055STB0 Quitrà tipus BQ-30  €1,42000
Altres conceptes 0,24 €
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uFHNF5G41 Llumenera antivandàlica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 250 W, simètrica, amb suport d'alumini, equip incorporat
i acoblada al suport

P- 33  €150,98

BHNF5G40 Llumenera antivandàlica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 250 W, simètrica, amb suport d'alumini, equip
incorporat

 €135,28000

Altres conceptes 15,70 €

uFHR12HMM Fanal amb columna d' acer galvanitzat de 15 m d'alçària, amb 5 projectors
amb làmpades vapor de mercuri, de potència 250 W, col·locat sobre dau de
formigó

P- 34  €11.058,32

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €233,59050

BHR12HDM Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 15 m d'alçària, amb 5 projectors,
per a làmpades de descàrrega, de potència 250 W

 €10.642,79000

BHU222P1 Làmpada de vapor de mercuri de forma elipsoidal, amb casquet E40, de
potència 250 W

 €46,20000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €38,94000
Altres conceptes 96,80 €

uFQ119E32 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb bloquejador de tanís
de 2,58 m de llargària, amb respatller de fusta, amb suport d'acer galvanitzat,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 35  €1.454,39

BQ119E32 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb bloquejador de tanís,
de 2.58 m de llargària, amb respatller de fusta, amb suport d'acer galvanitzat

 €1.431,43000

Altres conceptes 22,96 €

uFQ211112 Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

P- 36  €99,79

BQ211110 Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

 €66,86000

Altres conceptes 32,93 €

m3G2223242 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en
terreny dur, i càrrega sobre camió

P- 37  €4,80

Altres conceptes 4,80 €

m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 38  €1,65

Altres conceptes 1,65 €

m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 39  €0,91

Altres conceptes 0,91 €

m3G3251KH2 Formigó per a murs de contenció HA-40/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 40  €123,82

B065L93B Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qc

 €100,06380

Altres conceptes 23,76 €

kgG32B4101BQWC Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 6 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/6

P- 41  €1,69

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00659
Altres conceptes 1,68 €
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kgG32B4101BQWE Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 10 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/10

P- 42  €1,64

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00659
Altres conceptes 1,63 €

kgG32B4201BQWG Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/16

P- 43  €1,53

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00659
Altres conceptes 1,52 €

kgG32B4201BQWI Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre 25 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref.
C5SD/25

P- 44  €1,54

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00659
Altres conceptes 1,53 €

m2G32D1113 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports
amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 45  €24,17

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,87604
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03424
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30200
B0DZA000 Desencofrant  €0,25100
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,50000

Altres conceptes 21,09 €

m3G3F51KG3 Formigó per a enceps, HA-40/P/20/IIa+Qc, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 46  €115,21

B065L93C Formigó HA-35/P/20/IIa+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qc

 €99,58040

Altres conceptes 15,63 €

kgG3FB4200BQWG Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16 de la
sèrie CELSAFER de CELSA

P- 47  €1,38

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm  €0,00659
Altres conceptes 1,37 €

m2G3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 48  €11,31

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

 €6,63075

Altres conceptes 4,68 €

m2G4LVB5HC Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 197,0 a
227,88 kNm per m d'amplària de moment flector últim

P- 49  €71,78

B4LV0BHQ Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 187.5 a 218.1 kNm per m
d'amplària de moment flector últim

 €58,00000

Altres conceptes 13,78 €
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m2G4LVG0HS Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 300 a 490
kNm per m d'amplària de moment flector últim

P- 50  €94,68

B4LV0FHX Llosa alveolar de formigó pretesat de 50 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 300 a 490 kNm per m
d'amplària de moment flector últim

 €80,90000

Altres conceptes 13,78 €

m2G7BC37L0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de
400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

P- 51  €4,30

B7B137L0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament
de 400 a 500 g/m2

 €2,94800

Altres conceptes 1,35 €

mG7J5231A Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

P- 52  €12,93

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €8,79000

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra  €0,63936
Altres conceptes 3,50 €

m2G9Z31F20 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase
aquosa

P- 53  €9,00

B89ZRJ20 Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa  €2,25000
Altres conceptes 6,75 €

m2H151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 54  €5,01

B0A62F00 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,52800
B0DZ4000 Fleix  €0,04400
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,14400

Altres conceptes 4,29 €

mH15A2007 Cable d'acer per a guiat de material suspèsP- 55  €1,16

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €1,16000
Altres conceptes 0,00 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €51,35

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €31,91000
Altres conceptes 19,44 €

uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 57  €57,61

BBL12602 Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €38,17000
Altres conceptes 19,44 €

uHBB21301 Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 58  €130,81

BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €111,37000
Altres conceptes 19,44 €

uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 59  €194,80

BBC1R800 Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos)  €185,08000
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Altres conceptes 9,72 €

uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 60  €75,34

BG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €61,04000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,33000
Altres conceptes 13,97 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs

P- 61  €25,41

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €11,03000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,93000
Altres conceptes 10,45 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 62  €45,61

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €36,35000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,28000

Altres conceptes 8,98 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 63  €114,45

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €114,45000

Altres conceptes 0,00 €

uI12AG232 Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària
i 2 t de pes en punta

P- 64  €7.235,14

Altres conceptes 7.235,14 €

mesIQU14211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4
m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

P- 65  €166,27

BQU11211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
4x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

 €166,27000

Altres conceptes 0,00 €

mesIQU15211 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m
amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

P- 66  €157,56

BQU11210 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m
amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

 €157,56000

Altres conceptes 0,00 €
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mesIQU16200 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m,
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

P- 67  €166,27

BQU11200 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

 €166,27000

Altres conceptes 0,00 €

uJ060TJ0M Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó,
segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1

P- 68  €384,94

BV21TJ0M Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó,
segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1

 €384,94000

Altres conceptes 0,00 €

uJ4V11111 Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície
i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

P- 69  €2.526,09

BVA41111 Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície
i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457

 €2.526,09000

Altres conceptes 0,00 €

m2K45RE004 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i
resines epoxi modificades

P- 70  €17,89

B0717000 Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva
i pont d'unió

 €5,85600

Altres conceptes 12,03 €

mK6AA2111 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- 71  €3,05

B6AA211A 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 diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

 €0,96000

B6AZAF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,13500

Altres conceptes 1,96 €

m2K8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 72  €4,49

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,68932
Altres conceptes 2,80 €
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1 K6AA2111 m 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 - 71)

221,0003,05 674,05

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

5,00051,35 256,75

3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

8,00057,61 460,88

4 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

2,000130,81 261,62

5 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 22)

1,00078,02 78,02

6 F21Q2502 u Retirada de marquesina d'autobús ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor (P - 24)

1,000163,93 163,93

7 F21Q2501 u Retirada de pantalla gegant ancorada al terra, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 23)

1,00047,66 47,66

8 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra
de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'
acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 66)

10,000157,56 1.575,60

9 IQU14211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 65)

10,000166,27 1.662,70

10 IQU16200 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra
de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 67)

10,000166,27 1.662,70

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.843,91

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm
de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 19)

207,0002,40 496,80

2 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 2)

2.000,0007,18 14.360,00

3 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

126,0001,21 152,46

4 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell

1.100,0004,02 4.422,00

Euro
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trencador i càrrega sobre camió (P - 21)

5 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 25)

1,000320,61 320,61

6 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 27)

1.485,0808,24 12.237,06

CAPÍTOLTOTAL 01.02 31.988,93

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL DESVIAMENT DE SERVEIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7F4375 PA Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 0)

0,0000,00 0,00

2 FDG54477 PA Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 0)

0,0000,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 0,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 39)

852,0000,91 775,32

2 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

26.000,0003,11 80.860,00

3 G2223242 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de
fondària, en terreny dur, i càrrega sobre camió (P - 37)

731,2604,80 3.510,05

4 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

26.031,2605,58 145.254,43

5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 38) 2.789,5301,65 4.602,72

CAPÍTOLTOTAL 01.04 235.002,52

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL FONAMENTACIÓ I MUR PERIMETRAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 48)

924,80011,31 10.459,49

2 G32D1113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3
m, per a deixar el formigó vist (P - 45)

2.466,75024,17 59.621,35

3 E4D2U110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, a les
dues cares, per a murs de base rectilínia, per a deixar el formigó
vist, de 7 m d'alçària, com a màxim (P - 5)

492,10048,49 23.861,93

Euro
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4 G32B4201BQWI kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre 25 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/25 (P - 44)

94.482,6001,54 145.503,20

5 G32B4201BQWG kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/16 (P - 43)

69.408,9671,53 106.195,72

6 G32B4101BQWE kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre 10 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10 (P - 42)

1.672,0501,64 2.742,16

7 G32B4101BQWC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre 6 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6 (P - 41)

2.182,3001,69 3.688,09

8 G3251KH2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-40/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
(P - 40)

2.733,432123,82 338.453,55

9 G3F51KG3 m3 Formigó per a enceps, HA-40/P/20/IIa+Qc, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 46)

873,540115,21 100.640,54

10 G3FB4200BQWG kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre 16
mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA (P - 47)

70.432,7171,38 97.197,15

11 G7BC37L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir (P - 51)

2.789,5304,30 11.994,98

12 G7J5231A m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica (P - 52)

847,55012,93 10.958,82

13 E3GZU140 m Lloguer diari de puntal prefabricat de 400 kN de capacitat de
càrrega, per a apuntalament de mur pantalla (P - 4)

5.508,0000,62 3.414,96

14 I12AG232 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma,
40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 64)

1,0007.235,14 7.235,14

CAPÍTOLTOTAL 01.05 921.967,08

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURA PREFABRICAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45RE004 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de
ciment i resines epoxi modificades (P - 70)

3,20017,89 57,25

2 E4P11635 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa
de 40x40 cm, de 3 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb
quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua (P - 6)

80,000239,04 19.123,20

3 E4PA453H m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida,
tipus 60-70-40 segons especificacions de projecte, col·locada (P
- 8)

139,190187,48 26.095,34

4 E4PA445B m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T
invertida,tipus 40-40-40 segons especificacions de projecte,
col·locada (P - 7)

417,570162,56 67.880,18

5 G4LVG0HS m2 Sostre de 50+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 50
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 300 a 490 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 50)

1.760,00094,68 166.636,80

6 G4LVB5HC m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 197,0 a 227,88 kNm per m d'amplària de

5.696,88071,78 408.922,05

Euro
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moment flector últim (P - 49)

7 44SLCD51 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm,
de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a
paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada
entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
1)

1.760,0008,73 15.364,80

8 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 9)

28,80078,04 2.247,55

CAPÍTOLTOTAL 01.06 706.327,17

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL PAVIMENTS07

TITOL 3 RESTABLIMENT PAVIMENTS ANTERIORS71

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 28)

4,84275,85 367,27

2 F961B472 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un
cantell amb forma arrodonida, de 10x25 cm, col·locada sobre
esplanada compactada, i rejuntada amb morter (P - 29)

78,70035,94 2.828,48

3 F981U120 m Gual per a vianants de 90 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 101,5x40x6 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres
i semàfor, col·locat amb base de formigó (P - 30)

6,000196,27 1.177,62

4 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P -
31)

217,64256,99 12.403,42

5 F9J11380 m2 Reg de penetració amb quitrà BQ-30, amb dotació 2 kg/m2 (P -
32)

1.511,4001,66 2.508,92

6 FHR12HMM u Fanal amb columna d' acer galvanitzat de 15 m d'alçària, amb 5
projectors amb làmpades vapor de mercuri, de potència 250 W,
col·locat sobre dau de formigó (P - 34)

1,00011.058,32 11.058,32

7 E83B51UE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb
pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu mitjà, de
30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 12)

5,000133,19 665,95

8 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 14)

10,00053,31 533,10

TITOL 3TOTAL 01.07.71 31.543,08

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL PAVIMENTS07

TITOL 3 PLAÇA NOVA72

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 28)

4,69275,85 355,89

Euro
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2 F961B472 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, amb un
cantell amb forma arrodonida, de 10x25 cm, col·locada sobre
esplanada compactada, i rejuntada amb morter (P - 29)

72,20035,94 2.594,87

3 F981U120 m Gual per a vianants de 90 cm, recte, de pedra granítica, amb les
cares vistes flamejades, format per rampes de 101,5x40x6 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres
i semàfor, col·locat amb base de formigó (P - 30)

6,000196,27 1.177,62

4 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P -
31)

84,03856,99 4.789,33

5 F9J11380 m2 Reg de penetració amb quitrà BQ-30, amb dotació 2 kg/m2 (P -
32)

583,6001,66 968,78

6 FQ119E32 u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb
bloquejador de tanís de 2,58 m de llargària, amb respatller de
fusta, amb suport d'acer galvanitzat, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 35)

8,0001.454,39 11.635,12

7 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada
d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó (P - 36)

3,00099,79 299,37

8 FHNF5G41 u Llumenera antivandàlica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de mercuri de 250 W, simètrica, amb suport
d'alumini, equip incorporat i acoblada al suport (P - 33)

7,000150,98 1.056,86

TITOL 3TOTAL 01.07.72 22.877,84

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL PALETERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en
fase aquosa (P - 53)

7.500,0009,00 67.500,00

2 E6182T1K m2 Paret de tancament passant de gruix 11 cm, de bloc foradat llis
de 250x155x110 mm, de morter de ciment, categoria II, segons
la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica (P - 10)

110,50030,87 3.411,14

3 E652HBGA m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 150 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament (P - 11)

70,85054,83 3.884,71

4 EC154F01 m2 Vidre laminar de seguretat de tres llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 15)

11,25083,87 943,54

5 E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb
acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 13)

416,00011,63 4.838,08

6 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 72)

2.628,6004,49 11.802,41

7 EJ13B21P u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre peu (P - 16)

3,00080,01 240,03

8 EJ14B213 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 17)

3,000195,58 586,74

Euro
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9 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat (P - 18)

3,000160,34 481,02

CAPÍTOLTOTAL 01.08 93.687,67

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió
d'un caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1 (P -
68)

1,000384,94 384,94

2 J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2
de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons
la norma UNE 7457 (P - 69)

1,0002.526,09 2.526,09

CAPÍTOLTOTAL 01.09 2.911,03

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

606,6005,01 3.039,07

2 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès (P - 55) 30,0001,16 34,80

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

1,00025,41 25,41

4 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 - 62)

5,00045,61 228,05

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

1,000114,45 114,45

6 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 60)

1,00075,34 75,34

7 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

3,000194,80 584,40

CAPÍTOLTOTAL 01.10 4.101,52

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Implantació d'obra 6.843,91
Capítol 01.02 Enderrocs 31.988,93
Capítol 01.03 Desviament de Serveis 0,00
Capítol 01.04 Moviment de terres 235.002,52
Capítol 01.05 Fonamentació i Mur Perimetral 921.967,08
Capítol 01.06 Estructura Prefabricat 706.327,17
Capítol 01.07 Paviments 54.420,92
Capítol 01.08 Paleteria 93.687,67
Capítol 01.09 Control de Qualitat 2.911,03
Capítol 01.10 Seguretat i Salut 4.101,52

01 Pressupost  001Obra 2.057.250,75

2.057.250,75

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 001 2.057.250,75
2.057.250,75

Euro
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2.057.250,75PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

267.442,6013,00 % Despeses Generals SOBRE 2.057.250,75....................................................................................................................................

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.057.250,75....................................................................................................................................123.435,05

Subtotal 2.448.128,40

18,00 % IVA SOBRE 2.448.128,40....................................................................................................................................440.663,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.888.791,51€

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

( DOS MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB
CINQUANTA-UN CENTIMS )


