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Pressupost graderia camp de futbol

AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca de protecció 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal avis obres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal avis obres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tala d'arbres 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PANTALLAT

1 G3G5285K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó
HA-35/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 1.350,000 1.350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.350,000

2 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura pantalles 29.000,000 29.000,000 C#*D#*E#*F#
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Pressupost graderia camp de futbol

AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 2

2 Armadura bigues de lligat + pilar
anclatge coberta

3.863,000 3.863,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.863,000

3 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc coronació pantalla 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muret guia 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 G3L11006 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge químic continu de cartutxs de resines epoxi de curat mig
en tota la seva llargària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratges 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 G4531CH3 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Biga de lligat 1,000 120,000 0,800 96,000 C#*D#*E#*F#

2 Pilar ancoratge coberta 1,500 0,600 0,200 15,000 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,700

8 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat biga lligat 120,000 2,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

2 Encofrat pilar ancla coberta 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
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Capítol 03  MOVIMENTS DE TERRES I  DEMOLICIONS

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc graderia 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excabació 6.000,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000,000

3 G2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport terres 6.000,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000,000

4 G2R642A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reciclatge formigó 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA
Titol 3 01  SABATA

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 G3Z113P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fromigo de neteja 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

4 G4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA
Titol 3 02  PILAR CONNEXIÓ FUNAMENTACIONS

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer 3.510,000 3.510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.510,000

2 G4517CH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat 362,000 362,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA
Titol 3 03  BIGA RECOLZAMENT GRADERIA
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AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 5

1 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bastida 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

2 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 G4531CC4 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

4 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Biga 2,000 315,000 630,000 C#*D#*E#*F#

2 Detall ancoratge 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 773,000

5 G4ZZ2100 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Morter 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA
Titol 3 04  PILAR EN Y

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura pilar 8.103,000 8.103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.103,000

2 G4517CH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

EUR



Pressupost graderia camp de futbol

AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntatg bastida subjectar pilar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G4ZB1101 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 dm3 de volum, com a màxim, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recolzament de neopre armat 201,600 201,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,600

5 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat 362,000 362,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA
Titol 3 05  COBERTA

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura llosa 10.920,000 10.920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.920,000

2 G45C7CH4 m3 Formigó per a lloses, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigonat llosa 161,200 161,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,200

3 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 7

1 Encofrat 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  INSTAL·LACIÓ GRADERIA

1 G4DC1D00 u Modul de graderia prefabricat. Fabricació, transport i col·locacio a  obra. Inclou vehicles i mà d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat llosa 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 G4DC1D11 u Inclou instal·lació cadires gradaria, mà d'obra i material utilitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·locació cadires 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

3 G4DC1D12 u Inclou muntatge, instal·lació i adequació de la sala per ferla apte per a la tranmisió del partit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala radio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G4DC1D13 u Inclou muntatge, instal·lació i adequació del marcador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marcador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  VESTUARIS

1 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa vestuaris 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 E4F2T56N m3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Pressupost graderia camp de futbol

AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 8

1 Paret vestidors comunitaris 20,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Paret Infermeria 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Paret lavabos 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 Paret vestidos arbits 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Paret sala tecnica 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

3 A224 m2 Execució sostres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre vestidors comunitaris 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

2 Sostre infermeria 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Sostre lavabos 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Sostre vestidos arbits 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Sostre sala tecnica 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

6 Sostre passadissos 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

4 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura llosa 51.223,000 51.223,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51.223,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ PLAQUES AIGUA CALENTA

1 E431A140 u Instal·lació plaques solars per a l'aigua calenta, inclou instal·lació plaques, circuit de canonoades de distribució i
aparells, acomulador ...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació completa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ I XARXA D'AIGUA

1 E2111400 u Instal·lació, inclou instal·lació radiadors, circuit de canonoades de distribució i aparells

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació calefacció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/06/14 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 A21131231400 u Instal·lació, inclou instal·lació de griferia, sanitaris, dutxes, circuit de canonoades de distribució i claus de pas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació calefacció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  INSTAL·LACIO ELECTRICA

1 E2135342 u Instal·lació i colocació de tot l'enllumentat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  DRENATGE

1 A21331235142 u Inclou ma d'obre i material utilitzat per a la realització del drenatge de la coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  REPOSICIÓ GESPA

1 E2315657 1 Substitució de la gespa artificial una vegada realitzades les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Substitució gespa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  ACABATS DE L'OBRA
Titol 3 01  GRADERIA

1 GB121NAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana protecció inici graderia 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 Passadis acces graderia 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

2 AB1223121NAM m Impermeabilització de la coberta mitjançant plaques d'acer inoxidable de 3mm de gruix anclades solament per
un costat. Inclou material i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Impermeabilització coberta 10,000 12,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 AB1223141NAM u Inclou ma d'obra i  material utilitzat per l'ancoratge de la coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratge coverta 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  ACABATS DE L'OBRA
Titol 3 02  VESTUARIS

1 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de
xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boca d'incendis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintors vestuaris i passadissos 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EM31A71K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 43A-233B/C, amb pressió adossada, acabat
exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintors sala tecnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 AM311111A71K m2 Inclou pintura i pintat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat sostre i parets passadis 3,000 80,000 2,000 3,000 1.440,000 C#*D#*E#*F#

2 Pintat sostre i parets vestidors 101,000 5,000 505,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.945,000

5 AM311133A71K m2 Inclou rajoles, morter i mà d'obra necessaries per enrajolar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enrajolat de tot el terra 80,000 1,000 8,000 640,000 C#*D#*E#*F#

2 Enrajolat parets dutxa 9,000 3,000 5,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  ACABATS DE L'OBRA
Titol 3 03  JARDINERIA I ACABATS DE MOVILIARI URBA

1 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació
de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació d'arbres zona verda 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 GQ211112 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·locació papareres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19.543,40uA21131231400 Instal·lació, inclou instal·lació de griferia, sanitaris, dutxes, circuit de canonoades de distribució i
claus de pas

P- 1

(DINOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €4.629,17uA21331235142 Inclou ma d'obre i material utilitzat per a la realització del drenatge de la cobertaP- 2
(QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €80,00m2A224 Execució sostresP- 3
(VUITANTA EUROS)

 €25,94mAB1223121NAM Impermeabilització de la coberta mitjançant plaques d'acer inoxidable de 3mm de gruix anclades
solament per un costat. Inclou material i col·locació

P- 4

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,40uAB1223141NAM Inclou ma d'obra i  material utilitzat per l'ancoratge de la cobertaP- 5
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €8,30m2AM311111A71K Inclou pintura i pintat P- 6
(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €8,30m2AM311133A71K Inclou rajoles, morter i mà d'obra necessaries per enrajolarP- 7
(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €9.092,92uE2111400 Instal·lació, inclou instal·lació radiadors, circuit de canonoades de distribució i aparellsP- 8
(NOU MIL NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13.887,51uE2135342 Instal·lació i colocació de tot l'enllumentat.P- 9
(TRETZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €145.661,401E2315657 Substitució de la gespa artificial una vegada realitzades les obresP- 10
(CENT QUARANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS)

 €83,15m3E3C515G3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 11

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €1,23kgE3CB3000 Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

P- 12

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €8.915,00uE431A140 Instal·lació plaques solars per a l'aigua calenta, inclou instal·lació plaques, circuit de canonoades
de distribució i aparells, acomulador ...

P- 13

(VUIT MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS)

 €210,59m3E4F2T56N Paret estructural de 14 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 14

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €199,28uEM23FAAA Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

P- 15

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €85,25uEM31271K Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

P- 16

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €141,81uEM31A71K Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 43A-233B/C, amb pressió adossada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

P- 17

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €46,51m3G2144301 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 18

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €72,90uG21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 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- 19

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 20
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,25m3G2R450A5 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km

P- 21

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €4,74m3G2R642A5 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km

P- 22

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €151,40m2G3G5285K Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb
formigó HA-35/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

P- 23

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,15kgG3GB3200 Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €4.840,00uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 25
(QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)

 €65,66mG3GZ2400 Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplàriaP- 26
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €151,92mG3GZKGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B400S

P- 27

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13,01mG3L11006 Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge químic continu de cartutxs de resines epoxi
de curat mig en tota la seva llargària

P- 28

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €14,40m2G3Z113P1 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 29

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €106,30m3G4517CH4 Formigó per a pilars columna, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 30

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €112,41m3G4531CC4 Formigó per a bigues, HA-40/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

P- 31

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €113,42m3G4531CH3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 32

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €107,66m3G45C7CG3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

P- 33

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €105,49m3G45C7CH4 Formigó per a lloses, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 34

(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,15kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 35

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €1,29kgG4B35201 Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 36

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €18,57m2G4D11103 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

P- 37

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €22,69m2G4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 38

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €25,79m2G4D31100 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu rectaP- 39
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.708,62uG4DC1D00 Modul de graderia prefabricat. Fabricació, transport i col·locacio a  obra. Inclou vehicles i mà d'obraP- 40
(DOS MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,00uG4DC1D11 Inclou instal·lació cadires gradaria, mà d'obra i material utilitzatP- 41
(CINC EUROS)

 €500,24uG4DC1D12 Inclou muntatge, instal·lació i adequació de la sala per ferla apte per a la tranmisió del partitP- 42
(CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €100,05uG4DC1D13 Inclou muntatge, instal·lació i adequació del marcador P- 43
(CENT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €11,48m3G4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màximP- 44
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,46dm3G4ZB1101 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 dm3 de volum, com a màxim, col·locatP- 45
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,22dm3G4ZZ2100 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualmentP- 46
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €109,14mGB121NAM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 47

(CENT NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €22,89mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 48

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €62,44uGBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 49

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €76,98uGBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 50

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €92,57uGQ211112 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- 51

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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 €73,96uGR652251 Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 52

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 A211312314 u Instal·lació, inclou instal·lació de griferia, sanitaris, dutxes, circuit de canonoades de

distribució i claus de pas

19.543,40 €

Sense descomposició 19.543,40000 €

P-2 A213312351 u Inclou ma d'obre i material utilitzat per a la realització del drenatge de la coberta 4.629,17 €

Altres conceptes 4.629,17000 €

P-3 A224 m2 Execució sostres 80,00 €

B0FAA2A0 u Totxana R-10 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 38,55600 €

Altres conceptes 41,44400 €

P-4 AB1223121 m Impermeabilització de la coberta mitjançant plaques d'acer inoxidable de 3mm de gruix

anclades solament per un costat. Inclou material i col·locació

25,94 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

Altres conceptes 24,14000 €

P-5 AB1223141 u Inclou ma d'obra i  material utilitzat per l'ancoratge de la coberta 16,40 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

Altres conceptes 14,60000 €

P-6 AM311111A m2 Inclou pintura i pintat 8,30 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-7 AM311133A m2 Inclou rajoles, morter i mà d'obra necessaries per enrajolar 8,30 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-8 E2111400 u Instal·lació, inclou instal·lació radiadors, circuit de canonoades de distribució i aparells 9.092,92 €

Altres conceptes 9.092,92000 €

P-9 E2135342 u Instal·lació i colocació de tot l'enllumentat. 13.887,51 €

Altres conceptes 13.887,51000 €

P-10 E2315657 1 Substitució de la gespa artificial una vegada realitzades les obres 145.661,40 €

Sense descomposició 145.661,40000 €

P-11 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

83,15 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 66,57000 €

Altres conceptes 16,58000 €

P-12 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2

1,23 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,22444 €

P-13 E431A140 u Instal·lació plaques solars per a l'aigua calenta, inclou instal·lació plaques, circuit de

canonoades de distribució i aparells, acomulador ...

8.915,00 €

Sense descomposició 8.915,00000 €

P-14 E4F2T56N m3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,

de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

210,59 €
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B0FAA2A0 u Totxana R-10 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 38,55600 €

Altres conceptes 172,03400 €

P-15 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer

pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial

abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'

accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

199,28 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,61000 €

BM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa 130,52000 €

Altres conceptes 68,15000 €

P-16 EM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió

incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment

en armari

85,25 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,20000 €

BM312711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió i 39,57000 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-17 EM31A71K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 43A-233B/C, amb pressió

adossada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment

en armari

141,81 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,20000 €

BM31A711 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 Kg, d'eficàcia 43A-233B/C, amb pressió 96,13000 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-18 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

46,51 €

Altres conceptes 46,51000 €

P-19 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 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)

72,90 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 22,95000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,50000 €

Altres conceptes 45,45000 €

P-20 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-21 G2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,25 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-22 G2R642A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de

fins a 5 km

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-23 G3G5285K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament

amb formigó HA-35/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots

inclòs

151,40 €
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B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,38600 €

B065LA0L m3 Formigó HA-35/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, 73,64448 €

Altres conceptes 76,36952 €

P-24 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €

Altres conceptes 1,14346 €

P-25 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.840,00 €

Altres conceptes 4.840,00000 €

P-26 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària 65,66 €

Altres conceptes 65,66000 €

P-27 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de

pi i armat amb acer B400S

151,92 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,39781 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,88064 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,69300 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,25920 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,31560 €

B0A31000 kg Clau acer 0,43700 €

Altres conceptes 120,93675 €

P-28 G3L11006 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge químic continu de cartutxs de resines

epoxi de curat mig en tota la seva llargària

13,01 €

B0AAME00 dm3 Ancoratge de resines epoxi de curat mig 1,17012 €

B0AAC210 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 5,80000 €

Altres conceptes 6,03988 €

P-29 G3Z113P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

14,40 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 8,70975 €

Altres conceptes 5,69025 €

P-30 G4517CH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

106,30 €

B065RH0B m3 Formigó HA-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 78,72360 €

Altres conceptes 27,57640 €

P-31 G4531CC4 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

10 mm, abocat amb bomba

112,41 €

B065PH0B m3 Formigó HA-40/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 82,48240 €

Altres conceptes 29,92760 €

P-32 G4531CH3 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb cubilot

113,42 €

B065RH0B m3 Formigó HA-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 79,49540 €

Altres conceptes 33,92460 €
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P-33 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb cubilot

107,66 €

B065RH0C m3 Formigó HA-40/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 78,72360 €

Altres conceptes 28,93640 €

P-34 G45C7CH4 m3 Formigó per a lloses, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba

105,49 €

B065RH0B m3 Formigó HA-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 78,72360 €

Altres conceptes 26,76640 €

P-35 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 €

Altres conceptes 1,14455 €

P-36 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00981 €

Altres conceptes 1,28019 €

P-37 G4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,

per a revestir, d'alçària fins a 3 m

18,57 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,21200 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

Altres conceptes 16,83344 €

P-38 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,

per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

22,69 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 3,02400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09416 €

Altres conceptes 19,08884 €

P-39 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta 25,79 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,25423 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19800 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50358 €

Altres conceptes 22,54358 €

P-40 G4DC1D00 u Modul de graderia prefabricat. Fabricació, transport i col·locacio a obra. Inclou vehicles i mà

d'obra

2.708,62 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 2.704,76753 €

P-41 G4DC1D11 u Inclou instal·lació cadires gradaria, mà d'obra i material utilitzat 5,00 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

Altres conceptes 1,54993 €

P-42 G4DC1D12 u Inclou muntatge, instal·lació i adequació de la sala per ferla apte per a la tranmisió del partit 500,24 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 496,78993 €

P-43 G4DC1D13 u Inclou muntatge, instal·lació i adequació del marcador 100,05 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

Altres conceptes 96,59993 €

P-44 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a

màxim

11,48 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,30000 €

Altres conceptes 8,18000 €

P-45 G4ZB1101 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 dm3 de volum, com a màxim,

col·locat

28,46 €

B4PZC100 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum <= 1 dm3 27,87000 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-46 G4ZZ2100 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment 0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-47 GB121NAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles

cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

109,14 €
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BB121NA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brè 87,20000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-48 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

22,89 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,28500 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 17,46000 €

Altres conceptes 4,14500 €

P-49 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,44 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-50 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

76,98 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,12000 €

Altres conceptes 14,86000 €

P-51 GQ211112 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

92,57 €

BQ211110 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas 59,35000 €

Altres conceptes 33,22000 €

P-52 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m d'alçària d'estípit, excavació

de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25

%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

73,96 €

B0111000 m3 Aigua 0,20000 €

Altres conceptes 73,76000 €
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 48)

120,00022,89 2.746,80

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 49)

4,00062,44 249,76

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 50)

2,00076,98 153,96

4 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 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 - 19)

75,00072,90 5.467,50

CAPÍTOLTOTAL 01.01 8.618,02

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PANTALLAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3G5285K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 80 cm de gruix amb llot
tixotròpic i formigonament amb formigó HA-35/L/20/IIa, amb
additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 23)

1.350,000151,40 204.390,00

2 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

32.863,0001,15 37.792,45

3 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 25)

1,0004.840,00 4.840,00

4 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària (P -
26)

100,00065,66 6.566,00

5 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 27)

100,000151,92 15.192,00

6 G3L11006 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge químic
continu de cartutxs de resines epoxi de curat mig en tota la seva
llargària (P - 28)

32,00013,01 416,32

7 G4531CH3 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
32)

98,700113,42 11.194,55

8 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta (P - 39)

276,00025,79 7.118,04

CAPÍTOLTOTAL 01.02 287.509,36

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES I  DEMOLICIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
18)

1.200,00046,51 55.812,00

EUR



Pressupost graderia camp de futbol

PRESSUPOST Pàg.:15/06/14 2Data:

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

6.000,0002,52 15.120,00

3 G2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 21)

6.000,0003,25 19.500,00

4 G2R642A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km
(P - 22)

1.200,0004,74 5.688,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 96.120,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA04

TITOL 3 SABATA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 35)

50,0001,15 57,50

2 G45C7CG3 m3 Formigó per a lloses, HA-40/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
33)

190,000107,66 20.455,40

3 G3Z113P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 29)

252,00014,40 3.628,80

4 G4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m (P
- 37)

300,00018,57 5.571,00

TITOL 3TOTAL 01.04.01 29.712,70

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA04

TITOL 3 PILAR CONNEXIÓ FUNAMENTACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 35)

3.510,0001,15 4.036,50

2 G4517CH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-40/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 30)

35,000106,30 3.720,50

3 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 38)

362,00022,69 8.213,78

TITOL 3TOTAL 01.04.02 15.970,78

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA04

TITOL 3 BIGA RECOLZAMENT GRADERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 44)

46,80011,48 537,26

EUR
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2 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta (P - 39)

360,00025,79 9.284,40

3 G4531CC4 m3 Formigó per a bigues, HA-40/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
31)

46,800112,41 5.260,79

4 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 36)

773,0001,29 997,17

5 G4ZZ2100 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat
manualment (P - 46)

9,0000,22 1,98

TITOL 3TOTAL 01.04.03 16.081,60

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA04

TITOL 3 PILAR EN Y04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 35)

8.103,0001,15 9.318,45

2 G4517CH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-40/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 30)

57,000106,30 6.059,10

3 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 44)

10,00011,48 114,80

4 G4ZB1101 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 dm3 de
volum, com a màxim, col·locat (P - 45)

201,60028,46 5.737,54

5 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 38)

362,00022,69 8.213,78

TITOL 3TOTAL 01.04.04 29.443,67

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EXECUCIÓ COBERTA I GRADERIA04

TITOL 3 COBERTA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 35)

10.920,0001,15 12.558,00

2 G45C7CH4 m3 Formigó per a lloses, HA-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
34)

161,200105,49 17.004,99

3 G4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 38)

150,00022,69 3.403,50

TITOL 3TOTAL 01.04.05 32.966,49

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ GRADERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC1D00 u Modul de graderia prefabricat. Fabricació, transport i col·locacio a 14,0002.708,62 37.920,68

EUR
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obra. Inclou vehicles i mà d'obra (P - 40)

2 G4DC1D11 u Inclou instal·lació cadires gradaria, mà d'obra i material utilitzat (P
- 41)

1.250,0005,00 6.250,00

3 G4DC1D12 u Inclou muntatge, instal·lació i adequació de la sala per ferla apte
per a la tranmisió del partit (P - 42)

1,000500,24 500,24

4 G4DC1D13 u Inclou muntatge, instal·lació i adequació del marcador  (P - 43) 2,000100,05 200,10

CAPÍTOLTOTAL 01.05 44.871,02

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL VESTUARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot (P - 11)

128,00083,15 10.643,20

2 E4F2T56N m3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de totxana, LD, R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2 (P - 14)

199,000210,59 41.907,41

3 A224 m2 Execució sostres (P - 3) 640,00080,00 51.200,00

4 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 12)

51.223,0001,23 63.004,29

CAPÍTOLTOTAL 01.06 166.754,90

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ PLAQUES AIGUA CALENTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E431A140 u Instal·lació plaques solars per a l'aigua calenta, inclou instal·lació
plaques, circuit de canonoades de distribució i aparells,
acomulador ... (P - 13)

1,0008.915,00 8.915,00

TITOL 3TOTAL 01.07.01 8.915,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ I XARXA D'AIGUA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2111400 u Instal·lació, inclou instal·lació radiadors, circuit de canonoades de
distribució i aparells (P - 8)

1,0009.092,92 9.092,92

2 A21131231400 u Instal·lació, inclou instal·lació de griferia, sanitaris, dutxes, circuit
de canonoades de distribució i claus de pas (P - 1)

1,00019.543,40 19.543,40

TITOL 3TOTAL 01.07.02 28.636,32

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 INSTAL·LACIO ELECTRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E2135342 u Instal·lació i colocació de tot l'enllumentat. (P - 9) 1,00013.887,51 13.887,51

TITOL 3TOTAL 01.07.03 13.887,51

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 DRENATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A21331235142 u Inclou ma d'obre i material utilitzat per a la realització del
drenatge de la coberta (P - 2)

1,0004.629,17 4.629,17

TITOL 3TOTAL 01.07.04 4.629,17

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL REPOSICIÓ GESPA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2315657 1 Substitució de la gespa artificial una vegada realitzades les obres
(P - 10)

1,000145.661,40 145.661,40

CAPÍTOLTOTAL 01.08 145.661,40

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ACABATS DE L'OBRA09

TITOL 3 GRADERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB121NAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella (P - 47)

185,000109,14 20.190,90

2 AB1223121NAM m Impermeabilització de la coberta mitjançant plaques d'acer
inoxidable de 3mm de gruix anclades solament per un costat.
Inclou material i col·locació (P - 4)

120,00025,94 3.112,80

3 AB1223141NAM u Inclou ma d'obra i material utilitzat per l'ancoratge de la coberta
(P - 5)

28,00016,40 459,20

TITOL 3TOTAL 01.09.01 23.762,90

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ACABATS DE L'OBRA09

TITOL 3 VESTUARIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 15)

2,000199,28 398,56

2 EM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari
(P - 16)

10,00085,25 852,50

3 EM31A71K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
43A-233B/C, amb pressió adossada, acabat exteriorment amb
pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

2,000141,81 283,62

EUR
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(P - 17)

4 AM311111A71K m2 Inclou pintura i pintat  (P - 6) 1.945,0008,30 16.143,50

5 AM311133A71K m2 Inclou rajoles, morter i mà d'obra necessaries per enrajolar (P - 7) 775,0008,30 6.432,50

TITOL 3TOTAL 01.09.02 24.110,68

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ACABATS DE L'OBRA09

TITOL 3 JARDINERIA I ACABATS DE MOVILIARI URBA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR652251 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, d'1 a 1,5 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 100x100x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 52)

50,00073,96 3.698,00

2 GQ211112 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 - 51)

20,00092,57 1.851,40

TITOL 3TOTAL 01.09.03 5.549,40

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.04.01  Sabata 29.712,70

Titol 3 01.04.02  Pilar connexió funamentacions 15.970,78

Titol 3 01.04.03  Biga recolzament graderia 16.081,60

Titol 3 01.04.04  Pilar en Y 29.443,67

Titol 3 01.04.05  Coberta 32.966,49

Capítol 01.04  Execució coberta i graderia 124.175,24

Titol 3 01.07.01  Instal·lació plaques aigua calenta 8.915,00

Titol 3 01.07.02  Instal·lació calefacció i xarxa d'aigua 28.636,32

Titol 3 01.07.03  Instal·lacio electrica 13.887,51

Titol 3 01.07.04  Drenatge 4.629,17

Capítol 01.07  Instal·lacions 56.068,00

Titol 3 01.09.01  Graderia 23.762,90

Titol 3 01.09.02  Vestuaris 24.110,68

Titol 3 01.09.03  Jardineria i acabats de moviliari urba 5.549,40

Capítol 01.09  Acabats de l'obra 53.422,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

233.666,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 8.618,02

Capítol 01.02  Pantallat 287.509,36

Capítol 01.03  Moviments de terres i  demolicions 96.120,00

Capítol 01.04  Execució coberta i graderia 124.175,24

Capítol 01.05  Instal·lació graderia 44.871,02

Capítol 01.06  Vestuaris 166.754,90

Capítol 01.07  Instal·lacions 56.068,00

Capítol 01.08  Reposició gespa 145.661,40

Capítol 01.09  Acabats de l'obra 53.422,98

Obra 01 Pressupost 01 983.200,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

983.200,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 983.200,92

983.200,92

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 983.200,92

Subtotal 983.200,92

6 % Benefici industrial SOBRE 983.200,92........................................................................ 58.992,06

13 % Despeses generals SOBRE 983.200,92.................................................................... 127.816,12

21 % IVA SOBRE 1.170.009,10.......................................................................................... 245.701,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.415.711,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUATRE-CENTS QUINZE MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS )

Gerard Gras Dachs


