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Amidaments 



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 1Data:

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA ACAPÍTOL 01
DEMOLICIÓ MOV.TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant1 M9Z1U010

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

C#*D#*E#*F#1 Calçada 2,000 85,000 1,000 1,000 170,000

C#*D#*E#*F#2 Plaça 2,000 55,000 1,000 1,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 G2194XB5

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

C#*D#*E#*F#1 Calçada 1,000 85,000 1,200 1,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

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

3 G2194AK5

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

C#*D#*E#*F#1 Plaça 1,000 55,000 1,200 1,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

4 G222H243

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

C#*D#*E#*F#1 Calçada 1,000 85,000 1,200 2,000 204,000

C#*D#*E#*F#2 Plaça 1,000 55,000 1,200 2,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 Embornals 2,000 60,000 0,600 1,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 408,000

m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20%5 G2311022

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

C#*D#*E#*F#1 Calçada 2,000 85,000 2,000 1,000 340,000

C#*D#*E#*F#2 Plaça 2,000 55,000 2,000 1,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 560,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

6 G2412065

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

C#*D#*E#*F#1 Excavació calçada 1,200 204,000 1,000 1,000 244,800

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 2Data:

C#*D#*E#*F#2 Excavació plaça 1,200 132,000 1,000 1,000 158,400

C#*D#*E#*F#3 Excavació embornals 1,200 0,700 2,000 1,000 1,680

C#*D#*E#*F#4 Reblert -1,200 168,000 1,000 1,000 -201,600

TOTAL AMIDAMENT 203,280

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 F2RA7LP0

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

C#*D#*E#*F#1 203,280 1,000 1,000 1,000 203,280

TOTAL AMIDAMENT 203,280

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 5 i fins a 10 km

8 G2R54267

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

C#*D#*E#*F#1 Formigó 66,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 MB 102,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA ACAPÍTOL 01
REOMPLERT DE RASESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

1 G31511N1

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

C#*D#*E#*F#1 Per recobrir tubs embornals 2,000 6,000 0,300 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#2 a descomptar tub -2,000 6,000 3,140 0,015 -0,565

C#*D#*E#*F#3 Base calçada 1,000 140,000 1,200 0,250 42,000

TOTAL AMIDAMENT 45,035

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2 G228AJ0F

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

C#*D#*E#*F#1 calçada + plaça 1,000 140,000 1,200 0,750 126,000

C#*D#*E#*F#2 deducció tub -1,000 140,000 0,060 3,140 -26,376

C#*D#*E#*F#3 embornals 2,000 6,000 0,300 0,400 1,440

C#*D#*E#*F#4 a descomptar tub -2,000 6,000 3,140 0,015 -0,565

TOTAL AMIDAMENT 100,499

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 G228A10F

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 3Data:

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

C#*D#*E#*F#1 calçada 140,000 2,000 1,200 1,000 336,000

C#*D#*E#*F#2 a descompar prisma -140,000 0,750 1,200 1,000 -126,000

C#*D#*E#*F#3 embornals 2,000 6,000 1,000 0,400 4,800

C#*D#*E#*F#4 descomptar prisma emb. -2,000 6,000 0,300 0,400 -1,440

TOTAL AMIDAMENT 213,360

u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

4 GDB1U020

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

t Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-1005 G9J12600

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

C#*D#*E#*F#1 calçada 100,000 1,200 0,001 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#2 embornals 12,000 0,400 0,001 1,000 0,005

TOTAL AMIDAMENT 0,125

m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11A B50/70 (F-10) amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

6 G9H31451

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

C#*D#*E#*F#1 calçada 100,000 1,200 1,000 1,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 embornals 2,000 6,000 0,400 1,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 124,800

m2 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres
de reparació

7 M9REU010

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

C#*D#*E#*F#1 plaça 40,000 1,200 1,000 1,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

ud Partida auxiliar en el manteniment de l'accesibilitat a l'Hospital, durant les feines a la plaça d'acces8 0020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar afectats en el traçat del col·lector al sector A9 0021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA ACAPÍTOL 01
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 4Data:

ud Conexionat a la instal·lació existent de sanejament de l'hospital, incloent els treballs i materials necessaris per realitzar
aquestes tasques

1 0031

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

2 GD7JL186

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

C#*D#*E#*F#1 calçada 100,000 1,000 1,000 1,000 100,000

C#*D#*E#*F#2 plaça 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

ud Tapa d'acces i registre3 0032

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix
amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

4 2DB184B5

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Instal·lació de reixes de desbast a pou de registre, per a filtratge dels efluents a la xarxa d'evacuació.5 0033

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA BCAPÍTOL 02
DEMOLICIÓ MOV.TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, 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)

1 G21R12D5

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques2 G21R40B0

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió3 F22113L2

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

4 G222H243

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 5Data:

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

C#*D#*E#*F#1 excavació tub baixada 48,000 2,000 1,200 1,000 115,200

C#*D#*E#*F#2 excavació tub acometida hospital 60,000 2,000 1,200 1,000 144,000

TOTAL AMIDAMENT 259,200

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

5 G2412065

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

C#*D#*E#*F#1 rasa 259,200 259,200

C#*D#*E#*F#2 a descomptar 108,000 1,200 0,500 -1,000 -64,800

TOTAL AMIDAMENT 194,400

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA7LP0

AMIDAMENT DIRECTE 194,400

m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20%7 G2311022

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

C#*D#*E#*F#1 baixada 48,000 2,000 2,000 1,000 192,000

C#*D#*E#*F#2 conexió 60,000 2,000 2,000 1,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 432,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA BCAPÍTOL 02
REOMPLERT DE RASESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

1 G31511N1

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

C#*D#*E#*F#1 baixada 48,000 1,200 0,500 1,000 28,800

C#*D#*E#*F#2 conexió hospital 60,000 1,200 0,500 1,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 64,800

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2 G228A10F

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

C#*D#*E#*F#1 baixada 48,000 1,200 1,500 1,000 86,400

C#*D#*E#*F#2 conexió hospital 60,000 1,200 1,500 1,000 108,000

TOTAL AMIDAMENT 194,400

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 6Data:

ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar afectats en el traçat del col·lector al sector A3 0021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Incrment per reforç a base de pou amb granet4 0221

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA BCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 GD7JL186

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

C#*D#*E#*F#1 baixada 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 conexió hospital 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

ud Tapa d'acces i registre2 0032

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix
amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

3 2DB184B5

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA CCAPÍTOL 03
DEMOLICIÓ MOV.TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

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

C#*D#*E#*F#1 740,000 3,000 2.220,000

TOTAL AMIDAMENT 2.220,000

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant2 M9Z1U010

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

C#*D#*E#*F#1 parking 30,000 2,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 cami 740,000 740,000

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 800,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

3 G2194XB5

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

C#*D#*E#*F#1 770,000 1,200 924,000

TOTAL AMIDAMENT 924,000

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

4 G2194AK5

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

C#*D#*E#*F#1 parking 30,000 1,200 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

5 G222H243

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

C#*D#*E#*F#1 770,000 1,200 1,000 924,000

TOTAL AMIDAMENT 924,000

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, 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)

6 G21R12D5

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques7 G21R40B0

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

8 G2412065

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

C#*D#*E#*F#1 770,000 1,200 0,500 462,000

TOTAL AMIDAMENT 462,000

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 5 i fins a 10 km

9 G2R54267

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

C#*D#*E#*F#1 Formigó 36,000 0,250 9,000

C#*D#*E#*F#2 MB 924,000 0,050 46,200

TOTAL AMIDAMENT 55,200

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10 F2RA7LP0

Euro



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 8Data:

AMIDAMENT DIRECTE 462,000

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

11 G2RA75A0

AMIDAMENT DIRECTE 55,200

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA CCAPÍTOL 03
REOMPLERT DE RASESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

1 G228AJ0F

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

C#*D#*E#*F#1 770,000 0,500 1,200 462,000

C#*D#*E#*F#2 descomptar tub 770,000 3,140 0,060 -1,000 -145,068

TOTAL AMIDAMENT 316,932

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

2 G228A10F

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

C#*D#*E#*F#1 770,000 0,500 1,200 462,000

TOTAL AMIDAMENT 462,000

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

3 G31511N1

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

C#*D#*E#*F#1 formigó neteja 770,000 1,200 0,100 92,400

TOTAL AMIDAMENT 92,400

m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

4 G38515G1

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

C#*D#*E#*F#1 vorera 770,000 1,200 0,150 138,600

TOTAL AMIDAMENT 138,600

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

5 G3CBM8CC

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

C#*D#*E#*F#1 770,000 1,200 924,000

TOTAL AMIDAMENT 924,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:30/09/12 9Data:

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

6 G4DC1D02

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

C#*D#*E#*F#1 740,000 0,150 2,000 222,000

TOTAL AMIDAMENT 222,000

ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar afectats en el traçat del col·lector al sector A7 0021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Partida per a actuacioins en els horts existents al secotr C, inclou desmontatges de tanques fins a la nova linia de façana, i
instal·lació de noves tanques.

8 030202

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
ZONA CCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 GD7JL186

AMIDAMENT DIRECTE 770,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra

2 GDK2A6F3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

ud Tapa d'acces i registre3 0032

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
VARISCAPÍTOL 04
PINTURATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

1 FBA11110

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

2 FBA1G110

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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ud Pintat fletxes3 0401

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Parrilla4 040102

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

ud Pintat pastilles pas vianants5 040103

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDMOBRA 01
VARISCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD Partida per Seguretat i Salut1 0403

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/09/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2.500,00ud0020 Partida auxiliar en el manteniment de l'accesibilitat a l'Hospital, durant les feines a la plaça d'accesP- 1
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€2.500,00ud0021 Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar afectats en el traçat del col·lector
al sector A

P- 2

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€858,59ud0031 Conexionat a la instal·lació existent de sanejament de l'hospital, incloent els treballs i materials
necessaris per realitzar aquestes tasques

P- 3

(VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€130,90ud0032 Tapa d'acces i registreP- 4
(CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€400,00u0033 Instal·lació de reixes de desbast a pou de registre, per a filtratge dels efluents a la xarxa
d'evacuació.

P- 5

(QUATRE-CENTS EUROS)

€450,00ud0221 Incrment per reforç a base de pou amb granetP- 6
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€6.000,00ud030202 Partida per a actuacioins en els horts existents al secotr C, inclou desmontatges de tanques fins a
la nova linia de façana, i instal·lació de noves tanques.

P- 7

(SIS MIL EUROS)

€15,00ud0401 Pintat fletxesP- 8
(QUINZE EUROS)

€10,00m2040102 ParrillaP- 9
(DEU EUROS)

€12,50ud040103 Pintat pastilles pas vianantsP- 10
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€5.786,11UD0403 Partida per Seguretat i SalutP- 11
(CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€1.343,04u2DB184B5 Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa
grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

P- 12

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€0,52m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 13
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€4,70m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 14

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€0,55mFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 15

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€0,89mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

P- 16

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€6,72m2G2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 17

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 30/09/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€4,31m2G2194XB5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 18

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€548,63uG21R12D5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, 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- 19

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€63,37uG21R40B0 Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

P- 20

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€8,98m3G222H243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

P- 21

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€13,34m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

P- 22

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€42,00m3G228AJ0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5
a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

P- 23

(QUARANTA-DOS EUROS)

€9,45m2G2311022 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una
protecció del 20%

P- 24

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€9,58m3G2412065 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

P- 25

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€4,70m3G2R54267 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 5 i fins a 10 km

P- 26

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€32,25m3G2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 27

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€65,09m3G31511N1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió

P- 28

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

€75,14m3G38515G1 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 29

(SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€5,09m2G3CBM8CC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 30

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

€35,07m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 31

(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

€3,88m2G9H31451 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM, 11A B50/70
(F-10) amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de
gruix

P- 32

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 30/09/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€554,33tG9J12600 Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100P- 33
(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€29,59mGD7JL186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 34

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€21,55uGDB1U020 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb
una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per
m2 , per a pou de registre

P- 35

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€100,23uGDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 36

(CENT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€34,01m2M9REU010 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:4, en obres de reparació

P- 37

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

€3,18mM9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 38
(TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 30/09/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

ud0020 Partida auxiliar en el manteniment de l'accesibilitat a l'Hospital, durant les
feines a la plaça d'acces

P- 1  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

ud0021 Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar afectats en el
traçat del col·lector al sector A

P- 2  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

ud0031 Conexionat a la instal·lació existent de sanejament de l'hospital, incloent els
treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques

P- 3  €858,59

Sense descomposició 858,59 €

ud0032 Tapa d'acces i registreP- 4  €130,90

Sense descomposició 130,90 €

u0033 Instal·lació de reixes de desbast a pou de registre, per a filtratge dels efluents
a la xarxa d'evacuació.

P- 5  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

ud0221 Incrment per reforç a base de pou amb granetP- 6  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

ud030202 Partida per a actuacioins en els horts existents al secotr C, inclou
desmontatges de tanques fins a la nova linia de façana, i instal·lació de noves
tanques.

P- 7  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

ud0401 Pintat fletxesP- 8  €15,00

Sense descomposició 15,00 €

m2040102 ParrillaP- 9  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

ud040103 Pintat pastilles pas vianantsP- 10  €12,50

Sense descomposició 12,50 €

UD0403 Partida per Seguretat i SalutP- 11  €5.786,11

Sense descomposició 5.786,11 €

u2DB184B5 Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera
de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de
diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre
70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

P- 12  €1.343,04

Altres conceptes 1.343,04 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 13  €0,52

Altres conceptes 0,52 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14  €4,70

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€4,70000

Altres conceptes 0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 30/09/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 15  €0,55

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,11903
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,02641

Altres conceptes 0,40 €

mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 16  €0,89

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització €0,38900
BBA1M000 Microesferes de vidre €0,09486

Altres conceptes 0,41 €

m2G2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 17  €6,72

Altres conceptes 6,72 €

m2G2194XB5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 18  €4,31

Altres conceptes 4,31 €

uG21R12D5 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la
soca, 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- 19  €548,63

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€22,50000

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials 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)

€183,60000

Altres conceptes 342,53 €

uG21R40B0 Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb
braç triturador de soques

P- 20  €63,37

Altres conceptes 63,37 €

m3G222H243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat

P- 21  €8,98

Altres conceptes 8,98 €

m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 22  €13,34

Altres conceptes 13,34 €

m3G228AJ0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins
a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 23  €42,00

B0330A00 Grava de pedrera, de 5 a 12 mm €32,82700
Altres conceptes 9,17 €

m2G2311022 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals
metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20%

P- 24  €9,45

B0A31000 Clau acer €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,41580
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,02568

Altres conceptes 8,95 €



INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 30/09/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m3G2412065 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 5 km

P- 25  €9,58

Altres conceptes 9,58 €

m3G2R54267 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 5 i fins a 10 km

P- 26  €4,70

Altres conceptes 4,70 €

m3G2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 27  €32,25

B2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€32,25000

Altres conceptes 0,00 €

m3G31511N1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 28  €65,09

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€60,04740

Altres conceptes 5,04 €

m3G38515G1 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 29  €75,14

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

€68,08500

Altres conceptes 7,06 €

m2G3CBM8CC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 30  €5,09

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02224
B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
€3,66000

Altres conceptes 1,41 €

m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 31  €35,07

B0A31000 Clau acer €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,41580
B0D31000 Llata de fusta de pi €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos €2,68400
B0DZA000 Desencofrant €0,15780

Altres conceptes 31,16 €

m2G9H31451 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11A B50/70 (F-10) amb betum asfàltic de penetració i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

P- 32  €3,88

B9H31451 Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de rodadura BBTM,
11A B50/70 (F-10) amb betum asfàltic de penetració i granulat granític

€3,66321

Altres conceptes 0,22 €

tG9J12600 Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100P- 33  €554,33

B055KKJ0 Betum fluidificat tipus FM-100 €489,27000
Altres conceptes 65,06 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mGD7JL186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 34  €29,59

BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€18,00300

Altres conceptes 11,59 €

uGDB1U020 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm de gruix,
lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm,
B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

P- 35  €21,55

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€7,61645

B0B341C2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

€1,04650

Altres conceptes 12,89 €

uGDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 36  €100,23

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,51618
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
€39,20609

B0DF8H0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

€1,54071

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

€3,59940

Altres conceptes 55,37 €

m2M9REU010 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de reparació

P- 37  €34,01

B0111000 Aigua €0,00119
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,30990

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €6,18120
Altres conceptes 27,52 €

mM9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 38  €3,18

Altres conceptes 3,18 €
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OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA A01

TITOL 3 DEMOLICIÓ MOV.TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
38)

280,0003,18 890,40

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 18)

102,0004,31 439,62

3 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 17)

66,0006,72 443,52

4 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 21)

408,0008,98 3.663,84

5 G2311022 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb
puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20% (P - 24)

560,0009,45 5.292,00

6 G2412065 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 25)

203,2809,58 1.947,42

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

203,2804,70 955,42

8 G2R54267 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 5 i fins a 10 km (P - 26)

168,0004,70 789,60

TITOL 3TOTAL 01.01.01 14.421,82

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA A01

TITOL 3 REOMPLERT DE RASES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G31511N1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P -
28)

45,03565,09 2.931,33

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 23)

100,49942,00 4.220,96

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 22)

213,36013,34 2.846,22

4 GDB1U020 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,2 m de diàmetre i de 10 cm
de gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre (P - 35)

0,00021,55 0,00

5 G9J12600 t Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100 (P - 33) 0,125554,33 69,29

6 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a
capes de rodadura BBTM, 11A B50/70 (F-10) amb betum asfàltic
de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix (P - 32)

124,8003,88 484,22

Euro
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7 M9REU010 m2 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en obres de
reparació (P - 37)

48,00034,01 1.632,48

8 0020 ud Partida auxiliar en el manteniment de l'accesibilitat a l'Hospital,
durant les feines a la plaça d'acces (P - 1)

1,0002.500,00 2.500,00

9 0021 ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar
afectats en el traçat del col·lector al sector A (P - 2)

1,0002.500,00 2.500,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 17.184,50

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA A01

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0031 ud Conexionat a la instal·lació existent de sanejament de l'hospital,
incloent els treballs i materials necessaris per realitzar aquestes
tasques (P - 3)

4,000858,59 3.434,36

2 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

140,00029,59 4.142,60

3 0032 ud Tapa d'acces i registre (P - 4) 9,000130,90 1.178,10

4 2DB184B5 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix
amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm (P - 12)

9,0001.343,04 12.087,36

5 0033 u Instal·lació de reixes de desbast a pou de registre, per a filtratge
dels efluents a la xarxa d'evacuació. (P - 5)

4,000400,00 1.600,00

TITOL 3TOTAL 01.01.03 22.442,42

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA B02

TITOL 3 DEMOLICIÓ MOV.TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, 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 - 19)

10,000548,63 5.486,30

2 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 20)

10,00063,37 633,70

3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

200,0000,52 104,00

4 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 21)

259,2008,98 2.327,62

5 G2412065 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 25)

194,4009,58 1.862,35

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi

194,4004,70 913,68

Euro
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170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

7 G2311022 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb
puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20% (P - 24)

432,0009,45 4.082,40

TITOL 3TOTAL 01.02.01 15.410,05

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA B02

TITOL 3 REOMPLERT DE RASES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G31511N1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P -
28)

64,80065,09 4.217,83

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 22)

194,40013,34 2.593,30

3 0021 ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar
afectats en el traçat del col·lector al sector A (P - 2)

1,0002.500,00 2.500,00

4 0221 ud Incrment per reforç a base de pou amb granet (P - 6) 9,000450,00 4.050,00

TITOL 3TOTAL 01.02.02 13.361,13

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA B02

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

108,00029,59 3.195,72

2 0032 ud Tapa d'acces i registre (P - 4) 9,000130,90 1.178,10

3 2DB184B5 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix
amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm (P - 12)

9,0001.343,04 12.087,36

TITOL 3TOTAL 01.02.03 16.461,18

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA C03

TITOL 3 DEMOLICIÓ MOV.TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

2.220,0000,52 1.154,40

2 M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
38)

800,0003,18 2.544,00

3 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 18)

924,0004,31 3.982,44

Euro
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4 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 17)

36,0006,72 241,92

5 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 21)

924,0008,98 8.297,52

6 G21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, 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 - 19)

5,000548,63 2.743,15

7 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 20)

5,00063,37 316,85

8 G2412065 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 25)

462,0009,58 4.425,96

9 G2R54267 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 5 i fins a 10 km (P - 26)

55,2004,70 259,44

10 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

462,0004,70 2.171,40

11 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

55,20032,25 1.780,20

TITOL 3TOTAL 01.03.01 27.917,28

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA C03

TITOL 3 REOMPLERT DE RASES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 23)

316,93242,00 13.311,14

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 22)

462,00013,34 6.163,08

3 G31511N1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P -
28)

92,40065,09 6.014,32

4 G38515G1 m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 29)

138,60075,14 10.414,40

5 G3CBM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 30)

924,0005,09 4.703,16

6 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 31)

222,00035,07 7.785,54

7 0021 ud Partida per a reposició de serveis existents que es puguin trobar
afectats en el traçat del col·lector al sector A (P - 2)

1,0002.500,00 2.500,00

Euro
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8 030202 ud Partida per a actuacioins en els horts existents al secotr C, inclou
desmontatges de tanques fins a la nova linia de façana, i
instal·lació de noves tanques. (P - 7)

1,0006.000,00 6.000,00

TITOL 3TOTAL 01.03.02 56.891,64

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL ZONA C03

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

770,00029,59 22.784,30

2 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra (P - 36)

15,000100,23 1.503,45

3 0032 ud Tapa d'acces i registre (P - 4) 15,000130,90 1.963,50

TITOL 3TOTAL 01.03.03 26.251,25

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL VARIS04

TITOL 3 PINTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 15)

0,0000,55 0,00

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 16)

0,0000,89 0,00

3 0401 ud Pintat fletxes (P - 8) 2,00015,00 30,00

4 040102 m2 Parrilla (P - 9) 60,00010,00 600,00

5 040103 ud Pintat pastilles pas vianants (P - 10) 18,00012,50 225,00

TITOL 3TOTAL 01.04.01 855,00

OBRA PRESSUPOST  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM01

CAPÍTOL VARIS04

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0403 UD Partida per Seguretat i Salut (P - 11) 1,0005.786,11 5.786,11

TITOL 3TOTAL 01.04.03 5.786,11

Euro
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INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:30/09/12 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Demolició mov.terres 14.421,82
Titol 3 01.01.02 Reomplert de rases 17.184,50
Titol 3 01.01.03 Instal·lació evacuació d'aigües 22.442,42

01.01 Zona ACapítol 54.048,74

Titol 3 01.02.01 Demolició mov.terres 15.410,05
Titol 3 01.02.02 Reomplert de rases 13.361,13
Titol 3 01.02.03 Instal·lació evacuació d'aigües 16.461,18

01.02 Zona BCapítol 45.232,36

Titol 3 01.03.01 Demolició mov.terres 27.917,28
Titol 3 01.03.02 Reomplert de rases 56.891,64
Titol 3 01.03.03 Instal·lació evacuació d'aigües 26.251,25

01.03 Zona CCapítol 111.060,17

Titol 3 01.04.01 Pintura 855,00
Titol 3 01.04.03 Seguretat i Salut 5.786,11

01.04 VarisCapítol 6.641,11

216.982,38

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Zona A 54.048,74
Capítol 01.02 Zona B 45.232,36
Capítol 01.03 Zona C 111.060,17
Capítol 01.04 Varis 6.641,11

01 Pressupost  INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE
L'HSDM

Obra 216.982,38

216.982,38

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L'HSDM 216.982,38
216.982,38

Euro
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INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A LA INFRASTRUCTURA EXTERIOR DE SANEJAMENT DE L´HSJD DE MARTORELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

216.982,38PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. ....................................................................................................

2.169,821,00 % CONTROL QUALITAT SOBRE 216.982,38...........................................................................

Subtotal 219.152,20

6,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 219.152,20....................................................................... 13.149,13

13,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 219.152,20...................................................................... 28.489,79

21,00 % IVA SOBRE 260.791,12........................................................................................................ 54.766,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 315.557,26€

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

( TRES-CENTS QUINZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS )


