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Projecte de reconstrucció de la Plaça de l'Esgésia de Sant Pere del Pas de la Casa.

Preu
Unitari

1

Retirada de senyalització vertical existent i
papereres, dins tot l'àmbit de l'obra, inclòs
estocatge en obra i la posterior reubicació
amb noves bases de formigó.

ut 90,00

2

Retirada de fanal d'enllumenat, estocatge
en obra i posterior reubicació amb noves
bases de formigó, nous perns i tot el petit
material necessari. S'inclou la connexió i
desconnexió de la xarxa existent fins al
seu correcte funcionament.

ut 220,00

3

Desplaçament cabina telefònica d'Andorra
Telecom, fins a una distància màxima de
10ml. Inclosa la neutralització, retirada i
acopi a obra. La construcció de la nova
canalització fins a emplaçament definitiu i
la reubicació amb la corresponent
connexió fins a funcionament definitiu.
S'inclouen els treballs de canalització
encomanats per Andorra Telecom.

PaJ 2.100,00

4

Aportació, instal·lació i posterior retirada
de tanca metàl·lica simple de 2,00 m
d'alçada tipus Rivisa o similar, protegida
amb xarxa plàstica de color verd en
tancament de la zona d'obres.

ml 12,00

5 Tall de paviment amb serra de disc. ml 2,90

6

Arrancada de paviment d'aglomerat
existent en un gruix màxim de 30cm, inclòs
tractament del material, transport i gestió
dels residus.

m2 35,00

7
Enderroc de voravia existent, inclòs
tractament de runa, transport i gestió dels
residus a abocador.

m2 30,00

8

Enderroc de diverses fàbriques de formigó,
maçoneria amb morter, mur de pedra...
mitjançant martell trencador, inclòs
tractament de la runa, transport i gestió
dels residus. 

m3 62,00

No. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS



Projecte de reconstrucció de la Plaça de l'Esgésia de Sant Pere del Pas de la Casa.

Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

9

Excavació de rases o a cel obert en
terrenys mobles per fonamentació de murs
o altres rases de serveis. S'inclou transport
de les terres excedents fins abocador
autoritzat i taxes.

m3 29,00

10

Ompliment localitzat amb materials de
l’excavació seleccionat (segons PG-3) o de
préstecs, inclòs càrrega, transport des de
l'acopi i compactació.

m3 9,00

11
Estesa de material granular de matxaqueig
continu, 0/40, en capa de subbase del ferm
sota paviment de barreges bituminoses. 

m3 34,50

12
Estesa d'una capa de paviment bituminós
(e= 15cm = 10+5) previ reg d'adherència
amb emulsió catiònica. 

m2 58,50

13

Encofrat ocult o vist amb acabat llis en
murs i fonaments tant rectes com corbs
com horitzontals o verticals, inclosos els
apuntalaments, mitjans auxiliars,
desencofrat i neteja

m2 25,00

14

Encofrat vist en murs, tant vertical, com
horitzontal com recte o corb. Amb la
textura exterior d'acabat amb sistema
'Murus Romanus' imitació aplacat de pedra
de la casa 'Noeplast' o similar. Inclosos els
apuntalaments, mitjans auxiliars,
desencofrat, neteja i acabat imitació
aplacat.

m2 36,00

15
Formigó de neteja HM-20/B/20, inclosa la
fabricació, subministrament i posada en
obra.

m3 112,00

16

Formigó HA-35/B/20/IIa+F, per armar, en
murs i fonaments, inclou fabricació,
subministrament, posada en obra i vibrat. m3 148,00

17

Subministrament i col·locació d'acer per
armadures en barres corrugades B-500-S,
incloent tallat, doblegat i retalls, segons el
pes teòric.

Kg 1,25
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

18

Reparació dels murs d'aplacat existents,
consistent en el repicat del rejuntat existent
i posterior farciment amb morter d'alta
resistència amb additius per les sals
fundents.

m2 56,00

19

Construcció de paret de bloc de formigó de
gruix 10cm, amb arrebossat pels dos
costat de la paret. m2 75,00

20

Construcció dels tancaments dels
compartiments amb estructura de fusta
tractada (pilars), fixats amb plaques d'acer
galvanitzat. Portes de tancament d'acer
galvanitzat de mesures 120cm d'alt x
215cm d'ample i gruix 30mm (en dues
fulles), incloses potents frontisses i aplacat
interior i exterior de la porta amb planxa
galvanitzada de gruix 4mm. S'inclou fixada
a la planxa exterior, el subministre i
col·locació d'una làmina serigrafiada amb
fotomuntatge de paisatges de la zona.
S'inclou el muntatge del conjunt amb tacs
químics, les manetes, panys i altre petit
material fins al correcte funcionament del
conjunt.

PaJ 9.980,00

21

Junta de dilatació de 3 cm. formada pe
placa de poliestirè i cordó de massilla
elàstica tipus SIKA FLEX. ml 18,00

22

Subministrament i col.locació de làmina
drenatge de PVC+ geotèxtil del tipus Delta-
Geo-Drain incloent tots els mitjans auxiliars
necessaris.

m2 10,25

23

Subministrament i col.locació de la capa
impermeabilitzadora del trasdòs del mur
amb pintura bituminosa del tipus SIKA
POXITAR (3 mans) o similar. 

m2 15,00
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

24

Subministrament i col.locació del drenatge
profund format per tub porós tipus
"NETLON" de Ø110 mm envoltat de
graves i làmina geotèxtil de 200 gr/m2.
S'inclou el canaló de formigó de neteja i
l'ompliment amb una franja de graves en
tota la superfície del parament interior del
mur. S'inclou també la connexió amb la
xarxa de pluvials.

ml 25,00

25

Subministrament i col.locació de la capa
impermeabilitzadora de totes les cares
exteriors dels murs, amb pintura de
protecció per a formigó a base resines
epoxi SIGAGUARD 62 o similar acomplint
totes les prescripcions recomanades pel
fabricant. (color gris clar)

m2 13,50

26

Vorada de granit gris pirineu buixardat, de
15x25 cm, amb cantell superior xamfranat
,col.locada sobre capa de formigó HM-
20/P/20/I+F de 15 a 20 cm. de gruix.

ml 45,00

27

Rigola de granit gris natural buixardat de
20x10 cm, col.locada sobre capa de
formigó HM-20/P/20/I+F de 15 a 20 cm de
gruix.

ml 37,00

28

Formació de voravia amb capa de formigó
HA-30/B/20/IIa+F de 15cm amb xarxa
electrosoldada ø6x15x15, més capa
d'asfalt en calent de 6cm, inclòs fabricació,
subministrament, posada en obra, vibrat i
curat.

m2 92,00

29

Subministre i col.locació de pedra granítica
en cap de murs existents, de les mateixes
característiques a la ja existent en trams
de murs consolidats en aquesta zona.
(gruix peça 4cm)

ml 62,00

30
Rejuntat de peça de granet d'escales o 
vorades o rigoles en tota la part vista, previ 
sanejat del formigó existent i farciment 
amb morter d'alta resistència amb additius 
per les sals fundents.

ml 9,10
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

31

Subministre i col.locació de reixa 
perimetral d'evacuació de pluvials, 
consistent en canaló prefabricat de 
polipropilè i reixa d'acer galvanitzat. Les 
dimensions seran de 100x110mm classe C-
250, amb pendent uniforme i col.locades 
sobre capa de formigó segons model de la 
casa 'benito' o similar. S'inclou el morter de 
fixació, unions i escomeses fins a pluvials 
existents a nivell de plaça.

ml 49,50

32

Subministrament i col.locació de barana
metàl.lica d'hacer inoxidable segons plànol
de detalls, incloses platines de fixació i
entregues.

ml 275,00

33 Anivellament de tapes d'arquetes o reixes
existents. ut 150,00

34
Pintura blanca de senyalització definitiva
en línies de 15 cm segons indicacions del
servei de circulació del Comú d'Encamp.

ml 1,50

35

Canalització per enllumenat públic,
formada per 3 tubs Ø 63 mm corrugat
envoltats per formigó HM-30/P/20/I i cable
de coure de 35 mm amb piquetes de
connexió a terra a cada punta.

ml 22,00

36

Arquetes d'enllumenat de 40x40 amb
formigó HA-30 inclòs marc i tapa C-125 .
Construïdes en els extrems d'inici i final
d'obra i per tant de nova instal.lació
d'enllumenat. S'inclou l'encofrat, l'acer i
formigó per la formació de l'arqueta.

ut 220,00

37

Ajudes pel desmuntatge i posterior
muntatge del cablejat inicial d'enllumenat
fins al correcte funcionament. S'aprofitarà
el cablejat existent.

Pf 1.100,00

38
Proves de Control i Qualitat dels materials
emprats segons indicacions de la D.F i del
Comú d'Encamp.

PaJ 2.500,00
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Preu
UnitariNo. Preu Designació Unitats

QUADRE DE PREUS UNITARIS

39

Compliment mensual de totes les mesures
i limitacions establertes al Pla de seguretat
i salut de l'obra per tota la durada de la
mateixa.

mes 1.697,47



 
 
 
 

MESURAMENTS 
 



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa

GRUP A. MOVIMENTS DE TERRES
SUBGRUP A-1. Desmunts i excavacions a cel obert i en rasa. Terraplenats i ompliments

PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

9 342,12

m3 Excavació de rases o a cel obert en terrenys
mobles per fonamentació de murs o altres
rases de serveis. S'inclou transport de les
terres excedents fins abocador autoritzat i
taxes.

29,00 9.921,48

10 263,12

m3 Ompliment localitzat amb materials de
l’excavació seleccionat (segons PG-3) o de
préstecs, inclòs càrrega, transport des de
l'acopi i compactació.

9,00 2.368,08

11 26,88

m3 Estesa de material granular de matxaqueig
continu, 0/40, en capa de subbase del ferm
sota paviment de barreges bituminoses. 34,50 927,36

12 451,25

m2 Estesa d'una capa de paviment bituminós
(e= 15cm = 10+5) previ reg d'adherència
amb emulsió catiònica. 58,50 26.398,13

TOTAL CAPÍTOL  A-1 39.615,05

Unitats Designació



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP A. MOVIMENTS DE TERRES
SUBGRUP A-1. Desmunts i excavacions a cel obert i en rasa. Terraplenats i ompliments

No.  
dePreu

9 m3

excavació per fonamentar 
mur tipus 1 36,00 2,300 2,10 1,00 173,88

excavació per fonamentar 
mur tipus 2 26,50 2,300 2,25 1,00 137,14

excessos previsibles 
d'esponjament 311,02 31,10

342,12

10 m3

excavació per fonamentar 
mur tipus 1 36,00 2,00 1,85 1,00 133,20

excavació per fonamentar 
mur tipus 2 26,50 2,00 2,00 1,00 106,00

excessos previsibles 
d'esponjament 239,20 23,92

263,12

11 m3

excavació per fonamentar 
mur tipus 1 16,50 2,00 0,25 1,00 8,25

excavació per fonamentar 
mur tipus 2 21,00 2,00 0,25 1,00 10,50

zona propera peça vorada 65,00 0,50 0,25 1,00 8,13

26,88

Excavació de rases o a cel obert en terrenys 
mobles per fonamentació de murs o altres 
rases de serveis. S'inclou transport de les 
terres excedents fins abocador autoritzat i 
taxes.

Ompliment localitzat amb materials de 
l’excavació seleccionat (segons PG-3) o de 
préstecs, inclòs càrrega, transport des de 
l'acopi i compactació.

Estesa de material granular de matxaqueig 
continu, 0/40, en capa de subbase del ferm 
sota paviment de barreges bituminoses. 

C

.

.

.

TOTALDesignació Descripció medició A B D
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No.  
dePreu C TOTALDesignació Descripció medició A B D

12 m2

zona plaça mur tipus 1 i 
costat voravia 36,00

2,900 1,00 1,00 104,40
zona plaça mur tipus 2 i 
costat voravia 26,50

2,900 1,00 1,00 76,85
zona plaça fins a l'església 
(cara nord plaça) 255,00

1,000 1,00 1,00 255,00

zones d'encaixos 15,00
1,000 1,00 1,00 15,00

451,25

.

Estesa d'una capa de paviment bituminós (e= 
15cm = 10+5) previ reg d'adherència amb 
emulsió catiònica. 



  Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

SUBGRUP B-2. Murs de formigó en massa, armat o ciclopi
PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

13 242,40

m2 Encofrat ocult o vist amb acabat llis en murs
i fonaments tant rectes com corbs com
horitzontals o verticals, inclosos els
apuntalaments, mitjans auxiliars, desencofrat
i neteja

25,00 6.060,00

14 105,93

m2 Encofrat vist en murs, tant vertical, com
horitzontal com recte o corb. Amb la textura
exterior d'acabat amb sistema 'Murus
Romanus' imitació aplacat de pedra de la
casa 'Noeplast' o similar. Inclosos els
apuntalaments, mitjans auxiliars, desencofrat,
neteja i acabat imitació aplacat.

36,00 3.813,30

15 11,23

m3 Formigó de neteja HM-20/B/20, inclosa la
fabricació, subministrament i posada en
obra. 112,00 1.257,76

16 73,62

m3 Formigó HA-35/B/20/IIa+F, per armar, en
murs i fonaments, inclou fabricació,
subministrament, posada en obra i vibrat. 148,00 10.895,76

17 5.884,87

Kg Subministrament i col·locació d'acer per
armadures en barres corrugades B-500-S,
incloent tallat, doblegat i retalls, segons el
pes teòric.

1,25 7.356,08

18 60,00

m2 Reparació dels murs d'aplacat existents,
consistent en el repicat del rejuntat existent i
posterior farciment amb morter d'alta
resistència amb additius per les sals fundents. 56,00 3.360,00

19 12,15

m2 Construcció de paret de bloc de formigó de
gruix 10cm, amb arrebossat pels dos costat
de la paret.

75,00 911,25

Unitats Designació
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No.  de Preu Preu
Preu Unitari TotalUnitats Designació

20 1,00

PaJ Construcció dels tancaments dels
compartiments amb estructura de fusta
tractada (pilars), fixats amb plaques d'acer
galvanitzat. Portes de tancament d'acer
galvanitzat de mesures 120cm d'alt x 215cm
d'ample i gruix 30mm (en dues fulles),
incloses potents frontisses i aplacat interior i
exterior de la porta amb planxa galvanitzada
de gruix 4mm. S'inclou fixada a la planxa
exterior, el subministre i col·locació d'una
làmina serigrafiada amb fotomuntatge de
paisatges de la zona. S'inclou el muntatge del
conjunt amb tacs químics, les manetes, panys
i altre petit material fins al correcte
funcionament del conjunt.

9.980,00 9.980,00

21 4,50

ml Junta de dilatació de 3 cm. formada pe placa
de poliestirè i cordó de massilla elàstica tipus
SIKA FLEX.

18,00 81,00

22 109,85

m2 Subministrament i col.locació de làmina
drenatge de PVC+ geotèxtil del tipus Delta-
Geo-Drain incloent tots els mitjans auxiliars
necessaris.

10,25 1.125,96

23 113,60

m2 Subministrament i col.locació de la capa
impermeabilitzadora del trasdòs del mur
amb pintura bituminosa del tipus SIKA
POXITAR (3 mans) o similar. 

15,00 1.704,00

24 70,50

ml Subministrament i col.locació del drenatge
profund format per tub porós tipus
"NETLON" de Ø110 mm envoltat de
graves i làmina geotèxtil de 200 gr/m2.
S'inclou el canaló de formigó de neteja i
l'ompliment amb una franja de graves en tota
la superfície del parament interior del mur.
S'inclou també la connexió amb la xarxa de
pluvials.

25,00 1.762,50
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No.  de Preu Preu
Preu Unitari TotalUnitats Designació

25 99,93

m2 Subministrament i col.locació de la capa
impermeabilitzadora de totes les cares
exteriors dels murs, amb pintura de
protecció per a formigó a base resines epoxi
SIGAGUARD 62 o similar acomplint totes
les prescripcions recomanades pel fabricant.
(color gris clar)

13,50 1.348,99

31 75,00

ml Subministre i col.locació de reixa perimetral
d'evacuació de pluvials, consistent en canaló
prefabricat de polipropilè i reixa d'acer
galvanitzat. Les dimensions seran de
100x110mm classe C-250, amb pendent
uniforme i col.locades sobre capa de
formigó segons model de la casa 'benito' o
similar. S'inclou el morter de fixació, unions i
escomeses fins a pluvials existents a nivell de
plaça.

49,50 3.712,50

38 1,00

PaJ Proves de Control i Qualitat dels materials
emprats segons indicacions de la D.F i del
Comú d'Encamp. 2.500,00 2.500,00

39 2,00

mes Compliment mensual de totes les mesures i
limitacions establertes al Pla de seguretat i
salut de l'obra per tota la durada de la
mateixa.

1.697,47 3.394,94

TOTAL CAPÍTOL  B-2 59.264,04
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GRUP B. ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ DE TERRES
SUBGRUP B-1. Murs de maçoneria en morter

No.  
dePreu

13 m2

mur tipus 1
36,00 2,10 1,00 1,00 75,60

mur tipus 2
26,50 5,60 1,00 1,00 148,40

tapes laterals (arestes interiors)
4,00 2,30 2,00 1,00 18,40

242,40

14 m2

mur tipus 1
36,00 1,60 1,00 1,00 57,60

mur tipus 2
26,50 1,25 1,00 1,00 33,13

tapes laterals (arestes exteriors)
2,00 2,30 2,00 1,00 9,20

tapes escales
2,00 1,50 1,00 2,00 6,00

105,93

15 m3

mur tipus 1
36,00 1,50 0,10 1,00 5,40

mur tipus 2
26,50 2,20 0,10 1,00 5,83

Formigó de neteja HM-20/B/20, inclosa la  
fabricació, subministrament i posada en obra.

Encofrat ocult o vist amb acabat llis en murs i 
fonaments tant rectes com corbs com 
horitzontals o verticals, inclosos els 
apuntalaments, mitjans auxiliars, desencofrat i 
neteja

Encofrat vist en murs, tant vertical, com 
horitzontal com recte o corb. Amb la textura 
exterior d'acabat amb sistema 'Murus 
Romanus' imitació aplacat de pedra de la 
casa 'Noeplast' o similar. Inclosos els 
apuntalaments, mitjans auxiliars, desencofrat, 
neteja i acabat imitació aplacat.

TOTALDesignació Descripció medició A B C D
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No.  
dePreu TOTALDesignació Descripció medició A B C D

11,23

16 m3

mur tipus 1
36,00 1,60 0,20 1,00 11,52

36,00 1,00 0,30 1,00 10,80

mur tipus 2
26,50 2,25 0,30 1,00 17,89

26,50 2,35 0,30 1,00 18,68

26,50 2,10 0,20 1,00 11,13

frontis aresta
2,00 3,00 0,15 2,00 1,80

mur tapes escales
2,00 1,50 0,20 3,00 1,80

73,62

17 Kg

mur tipus 1 segons 
especejat dels plànols

36,00 59,84 1,00 1,00 2154,24

mur tipus 2 segons 
especejat dels plànols

26,50 116,25 1,00 1,00 3080,63

retalls, frontis i murs tape 
escales

650,00 1,00 1,00 1,00 650,00

5884,87

18 m2

segons estimació 
contrastada in situ

60,00 1,00 1,00 1,00 60,00

(zones a marcar per 
propietat i D.F)

60,00

Formigó HA-35/B/20/IIa+F, per armar, en 
murs i fonaments, inclou fabricació, 
subministrament, posada en obra i vibrat.

Subministrament i col·locació d'acer per 
armadures en barres corrugades B-500-S, 
incloent tallat, doblegat i retalls, segons el pes 
teòric.

Reparació dels murs d'aplacat existents, 
consistent en el repicat del rejuntat existent i 
posterior farciment amb morter d'alta 
resistència amb additius per les sals fundents.
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No.  
dePreu TOTALDesignació Descripció medició A B C D

19 m2

comparticions entre residus
3,00 1,80 2,25 1,00 12,15

12,15

20 PaJ

total dels tancaments dels 
locals

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

21 ml

junta cada 12m de mur 
(Sabata+Mur)

2,00 2,25 1,00 1,00 4,50

4,50

22 m2

mur tipus 1
36,00 1,80 1,00 1,00 64,80

mur tipus 2
26,50 1,70 1,00 1,00 45,05

109,85

Construcció de paret de bloc de formigó de 
gruix 10cm, amb arrebossat pels dos costat 
de la paret.

Construcció dels tancaments dels 
compartiments amb estructura de fusta 
tractada (pilars), fixats amb plaques d'acer 
galvanitzat. Portes de tancament d'acer 
galvanitzat de mesures 120cm d'alt x 215cm 
d'ample i gruix 30mm (en dues fulles), 
incloses potents frontisses i aplacat interior i 
exterior de la porta amb planxa galvanitzada 
de gruix 4mm. S'inclou fixada a la planxa 
exterior, el subministre i col·locació d'una 
làmina serigrafiada amb fotomuntatge de 
paisatges de la zona. S'inclou el muntatge del 
conjunt amb tacs químics, les manetes, panys 
i altre petit material fins al correcte 
funcionament del conjunt.

Junta de dilatació de 3 cm. formada pe placa 
de poliestirè i cordó de massilla elàstica tipus 
SIKA FLEX.

Subministrament i col.locació de làmina  
drenatge de PVC+ geotèxtil del tipus Delta-
Geo-Drain incloent tots els mitjans auxiliars 
necessaris.



              Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

No.  
dePreu TOTALDesignació Descripció medició A B C D

23 m2

mur tipus 1
36,00 1,80 1,00 1,00 64,80

mur tipus 2
26,50 1,70 1,00 1,00 45,05

tapes laterals i murets escales
3,00 1,25 1,00 1,00 3,75

113,60

24 ml

mur tipus 1
36,00 1,00 1,00 1,00 36,00

mur tipus 2
26,50 1,00 1,00 1,00 26,50

tram connexió a pluvials
8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

70,50

25 m2

mur tipus 1
36,00 1,60 1,00 1,00 57,60

mur tipus 2
26,50 1,25 1,00 1,00 33,13

tapes laterals (arestes 
exteriors)

2,00 2,30 2,00 1,00 9,20

99,93

Subministrament i col.locació de la capa 
impermeabilitzadora del trasdòs del mur amb 
pintura bituminosa del tipus SIKA POXITAR (3 
mans) o similar. 

Subministrament i col.locació del drenatge 
profund format per tub porós tipus "NETLON" 
de Ø110 mm envoltat de graves i làmina 
geotèxtil de 200 gr/m2. S'inclou el canaló de 
formigó de neteja i l'ompliment amb una franja 
de graves en tota la superfície del parament 
interior del mur. S'inclou també la connexió 
amb la xarxa de pluvials.

Subministrament i col.locació de la capa 
impermeabilitzadora de totes les cares 
exteriors dels murs, amb pintura de protecció 
per a formigó a base resines epoxi 
SIGAGUARD 62 o similar acomplint totes les 
prescripcions recomanades pel fabricant. 
(color gris clar)



              Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

No.  
dePreu TOTALDesignació Descripció medició A B C D

31 ml

mur tipus 1
36,00 1,00 1,00 1,00 36,00

mur tipus 2
26,50 1,00 1,00 1,00 26,50

continuació zona escala
12,50 1,00 1,00 1,00 12,50

75,00

38 PaJ

segons assajos encomats 
per la propietat i la D.F a 
l´inici de les obres

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

39 mes

segons Estudi de Seguretat i 
Salut

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00

Compliment mensual de totes les mesures i 
limitacions establertes al Pla de seguretat i 
salut de l'obra per tota la durada de la 
mateixa.

Subministre i col.locació de reixa perimetral 
d'evacuació de pluvials, consistent en canaló 
prefabricat de polipropilè i reixa d'acer 
galvanitzat. Les dimensions seran de 
100x110mm classe C-250, amb pendent 
uniforme i col.locades sobre capa de formigó 
segons model de la casa 'benito' o similar. 
S'inclou el morter de fixació, unions i 
escomeses fins a pluvials existents a nivell de 
plaça.

Proves de Control i Qualitat dels materials 
emprats segons indicacions de la D.F i del 
Comú d'Encamp.



              Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP D. EDIFICACIONS
SUBGRUP D-1. Demolicions i enderrocs

PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

1 9,00

ut Retirada de senyalització vertical existent i
papereres, dins tot l'àmbit de l'obra, inclòs
estocatge en obra i la posterior reubicació amb
noves bases de formigó.

90,00 810,00

2 4,00

ut Retirada de fanal d'enllumenat, estocatge en
obra i posterior reubicació amb noves bases de
formigó, nous perns i tot el petit material
necessari. S'inclou la connexió i desconnexió
de la xarxa existent fins al seu correcte
funcionament.

220,00 880,00

3 1,00

PaJ Desplaçament cabina telefònica d'Andorra
Telecom, fins a una distància màxima de 10ml.
Inclosa la neutralització, retirada i acopi a obra.
La construcció de la nova canalització fins a
emplaçament definitiu i la reubicació amb la
corresponent connexió fins a funcionament
definitiu. S'inclouen els treballs de canalització
encomanats per Andorra Telecom.

2.100,00 2.100,00

5 173,00 ml Tall de paviment amb serra de disc. 2,90 501,70

6 463,13

m2 Arrancada de paviment d'aglomerat existent en
un gruix màxim de 30cm, inclòs tractament del
material, transport i gestió dels residus. 35,00 16.209,38

7 190,38
m2 Enderroc de voravia existent, inclòs tractament

de runa, transport i gestió dels residus a
abocador.

30,00 5.711,25

8 206,87

m3 Enderroc de diverses fàbriques de formigó,
maçoneria amb morter, mur de pedra...
mitjançant martell trencador, inclòs tractament
de la runa, transport i gestió dels residus. 

62,00 12.825,94

33 6,00
ut Anivellament de tapes d'arquetes o reixes

existents. 150,00 900,00

TOTAL CAPÍTOL  D-1 39.938,27

Unitats Designació



              Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP D. EDIFICACIONS
SUBGRUP D-1. Demolicions i enderrocs

No.  
de

Preu

1 ut

zona mur tipus 1
7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

zona mur tipus 2
2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

9,00

2 ut

zona mur tipus 1
2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

zona mur tipus 2
2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

4,00

3 PaJ

zona mur tipus 2
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

5 ml

zona mur tipus 1 (tall inf i 
sup)

36,00 2,00 1,00 1,00 72,00

zona mur tipus 2 (tall inf i 
sup)

26,50 2,00 1,00 1,00 53,00

talls per entrega paviment i 
laterals tapes

24,00 2,00 1,00 1,00 48,00

.

.

C D TOTALDesignació Descripció medició A B

Retirada de senyalització vertical existent i 
papereres, dins tot l'àmbit de l'obra, inclòs 
estocatge en obra i la posterior reubicació 
amb noves bases de formigó.

Desplaçament cabina telefònica d'Andorra 
Telecom, fins a una distància màxima de 
10ml. Inclosa la neutralització, retirada i acopi 
a obra. La construcció de la nova canalització 
fins a emplaçament definitiu i la reubicació 
amb la corresponent connexió fins a 
funcionament definitiu. S'inclouen els treballs 
de canalització encomanats per Andorra 
Telecom.

Tall de paviment amb serra de disc.

Retirada de fanal d'enllumenat, estocatge en 
obra i posterior reubicació amb noves bases 
de formigó, nous perns i tot el petit material 
necessari. S'inclou la connexió i desconnexió 
de la xarxa existent fins al seu correcte 
funcionament.

.
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No.  
de

Preu
C D TOTALDesignació Descripció medició A B

173,00

6 m2

zona mur tipus 1 ( inf i sup)
36,00 3,00 1,00 1,00 108,00

zona mur tipus 2 ( inf i sup)
26,50 3,25 1,00 1,00 86,13

zona plaça fins a l'església 
(cara nord plaça) 255,00 1,00 1,00 1,00 255,00

 per entrega paviment i zona 
xamfrà locals

2,00 7,00 1,00 1,00 14,00

463,13

7 m2

zona mur tipus 1 
36,00 2,15 1,00 1,00 77,40

zona mur tipus 2 
26,50 3,15 1,00 1,00 83,48

trams de voravia zona 
escales

8,50 2,00 1,00 1,00 17,00

entregues
5,00 2,50 1,00 1,00 12,50

190,38

8 m3

murs existents (mur  
triangular pedra de 
(2,5x1,6))

61,00 2,62 1,00 1,00 159,82

laterals de murs existents
3,50 2,10 3,00 1,00 22,05

altres
25,00 1,00 1,00 1,00 25,00

206,87

33 ut

.

.

.

Anivellament de tapes d'arquetes o reixes 
existents.

Enderroc de diverses fàbriques de formigó, 
maçoneria amb morter, mur de pedra... 
mitjançant martell trencador, inclòs tractament 
de la runa, transport i gestió dels residus. 

Arrancada de paviment d'aglomerat existent 
en un gruix màxim de 30cm, inclòs tractament 
del material, transport i gestió dels residus.

Enderroc de voravia existent, inclòs 
tractament de runa, transport i gestió dels 
residus a abocador.
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No.  
de

Preu
C D TOTALDesignació Descripció medició A B

arquetes i rexies existents
6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00
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GRUP F. OBRES VIALS
SUBGRUP F-1. Senyalització vertical, abalisament, col.locació de barreres etc

PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

4 130,00

ml Aportació, instal·lació i posterior retirada de
tanca metàl·lica simple de 2,00 m d'alçada
tipus Rivisa o similar, protegida amb xarxa
plàstica de color verd en tancament de la
zona d'obres.

12,00 1.560,00

32 48,00

ml Subministrament i col.locació de barana
metàl.lica d'hacer inoxidable segons plànol
de detalls, incloses platines de fixació i
entregues.

275,00 13.200,00

TOTAL CAPÍTOL  F-1 14.760,00

Unitats Designació



Projecte de reconstrució de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP F. OBRES VIALS
       SUBGRUP F-1. Senyalització vertical, abalisament, col.locació de barreres etc

No.  
dePreu

4 ml

zona lineal d'obra
65,00 2,00 1,00 1,00 130,00

130,00

32 ml 

zona mur tipus 1
36,00 1,00 1,00 1,00 36,00

zona mur tipus 2 (mitja barana)
12,00 0,50 1,00 1,00 6,00

entregues escales
6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

48,00

Aportació, instal·lació i posterior retirada de 
tanca metàl·lica simple de 2,00 m d'alçada 
tipus Rivisa o similar, protegida amb xarxa 
plàstica de color verd en tancament de la 
zona d'obres.

Subministrament i col.locació de barana 
metàl.lica d'hacer inoxidable segons plànol de 
detalls, incloses platines de fixació i 
entregues.

C D TOTALDesignació Descripció medició A B

.



Projecte de reconstrució de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP F. OBRES VIALS
SUBGRUP F-2. Pintura vial i senyalització horitzontal

PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

34 225,00

ml Pintura blanca de senyalització definitiva en
línies de 15 cm segons indicacions del servei
de circulació del Comú d'Encamp. 1,50 337,50

TOTAL CAPÍTOL  F2 337,50

Unitats Designació



Projecte de reconstrució de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP F. OBRES VIALS
SUBGRUP F-2. Pintura vial i senyalització horitzontal

No.  
dePreu

34 ml

zona carrer compte de Foix i 
marcatge de parades de bus 225,00 1,00 1,00 1,00 225,00

225,00

Pintura blanca de senyalització definitiva en 
línies de 15 cm segons indicacions del servei 
de circulació del Comú d'Encamp.

TOTALC DDesignació Descripció medició A B



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP F. OBRES VIALS
SUBGRUP F-3. Pavimentació amb llambordes, panots, vorades i obres anàlogues

PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

26 76,00

ml Vorada de granit gris pirineu buixardat, de
15x25 cm, amb cantell superior xamfranat
,col.locada sobre capa de formigó HM-
20/P/20/I+F de 15 a 20 cm. de gruix. 45,00 3.420,00

27 76,00

ml Rigola de granit gris natural buixardat de
20x10 cm, col.locada sobre capa de formigó
HM-20/P/20/I+F de 15 a 20 cm de gruix. 37,00 2.812,00

28 181,00

m2 Formació de voravia amb capa de formigó
HA-30/B/20/IIa+F de 15cm amb xarxa
electrosoldada ø6x15x15, més capa d'asfalt
en calent de 6cm, inclòs fabricació,
subministrament, posada en obra, vibrat i
curat.

92,00 16.652,00

29 86,00

ml Subministre i col.locació de pedra granítica
en cap de murs existents, de les mateixes
característiques a la ja existent en trams de
murs consolidats en aquesta zona. (gruix
peça 4cm)

62,00 5.332,00

30 110,00

ml Rejuntat de peça de granet d'escales o
vorades o rigoles en tota la part vista, previ
sanejat del formigó existent i farciment amb
morter d'alta resistència amb additius per les
sals fundents.

9,10 1.001,00

TOTAL CAPÍTOL  F3 29.217,00

Unitats Designació



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP F. OBRES VIALS
           SUBGRUP F-3. Pavimentació amb llambordes, panots, vorades i obres anàlogues

No.  
de

Preu

26 ml

zona mur tipus 1 
36,00 1,00 1,00 1,00 36,00

zona mur tipus 2 
26,50 1,00 1,00 1,00 26,50

trams de voravia zona escales
8,50 1,00 1,00 1,00 8,50

entregues
5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

76,00

27 ml

zona mur tipus 1 
36,00 1,00 1,00 1,00 36,00

zona mur tipus 2 
26,50 1,00 1,00 1,00 26,50

trams de voravia zona escales
8,50 1,00 1,00 1,00 8,50

entregues
5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

76,00

28 m2

zona mur tipus 1 
36,00 2,00 1,00 1,00 72,00

zona mur tipus 2 
26,50 3,00 1,00 1,00 79,50

trams de voravia zona escales
8,50 2,00 1,00 1,00 17,00

entregues
5,00 2,50 1,00 1,00 12,50

181,00

.

.

Vorada de granit gris pirineu buixardat, de 
15x25 cm, amb cantell superior xamfranat 
,col.locada sobre capa de formigó HM-
20/P/20/I+F de 15 a 20 cm. de gruix.

Rigola de granit gris natural buixardat de 
20x10 cm, col.locada sobre capa de formigó 
HM-20/P/20/I+F de 15 a 20 cm de gruix.

Formació de voravia amb capa de formigó HA-
30/B/20/IIa+F de 15cm amb xarxa 
electrosoldada ø6x15x15,  més capa d'asfalt 
en calent de 6cm, inclòs fabricació, 
subministrament, posada en obra, vibrat i 

.

TOTALC DDesignació Descripció medició A B



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

No.  
de

Preu
TOTALC DDesignació Descripció medició A B

29 ml

murs existents a la plaça de l'església
86,00 1,00 1,00 1,00 86,00

86,00

30 ml

rejuntat de juntes en mal 
estat existents 110,00 1,00 1,00 1,00 110,00

110,00

Subministre i col.locació de pedra granítica en 
cap de murs existents, de les mateixes 
característiques a la ja existent en trams de 
murs consolidats en aquesta zona. (gruix 

Rejuntat de peça de granet d'escales o 
vorades o rigoles en tota la part vista, previ 
sanejat del formigó existent i farciment amb 
morter d'alta resistència amb additius per les 



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP H. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
SUBGRUP H-2. Enllumenat vial d'espais públics

PRESSUPOST

No.  de Preu Preu
Preu Unitari Total

35 76,00

ml Canalització per enllumenat públic, formada
per 3 tubs Ø 63 mm corrugat envoltats per
formigó HM-30/P/20/I i cable de coure de
35 mm amb piquetes de connexió a terra a
cada punta.

22,00 1.672,00

36 4,00

ut Arquetes d'enllumenat de 40x40 amb
formigó HA-30 inclòs marc i tapa C-125 .
Construïdes en els extrems d'inici i final
d'obra i per tant de nova instal.lació
d'enllumenat. S'inclou l'encofrat, l'acer i
formigó per la formació de l'arqueta.

220,00 880,00

37 1,00

Pf Ajudes pel desmuntatge i posterior muntatge
del cablejat inicial d'enllumenat fins al
correcte funcionament. S'aprofitarà el
cablejat existent. 1.100,00 1.100,00

TOTAL CAPÍTOL  H2 3.652,00

Unitats Designació



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

GRUP H. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
SUBGRUP H-2. Enllumenat vial d'espais públics

No.  
de

Preu

35 ml

zona mur tipus 1 
36,00 1,00 1,00 1,00 36,00

zona mur tipus 2 
26,50 1,00 1,00 1,00 26,50

trams de voravia zona 
escales

8,50 1,00 1,00 1,00 8,50

entregues fins a xarxa 
existent

5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

76,00

36 ut

a la zona de la nova voravia 4,00 4,00

4,00

37 Pf

a la zona de la nova voravia 1,00 1,00

1,00

Arquetes d'enllumenat de 40x40 amb formigó 
HA-30 inclòs marc i tapa C-125 . Construïdes 
en els extrems d'inici i final d'obra i per tant de 
nova instal.lació d'enllumenat. S'inclou 
l'encofrat, l'acer i formigó per la formació de 
l'arqueta.

Ajudes pel desmuntatge i posterior muntatge 
del cablejat inicial d'enllumenat fins al correcte 
funcionament. S'aprofitarà el cablejat existent.

TOTALC DDesignació Descripció medició A B

Canalització per enllumenat públic, formada 
per 3 tubs Ø 63 mm corrugat envoltats per 
formigó HM-30/P/20/I i cable de coure de 35 
mm amb piquetes de connexió a terra a cada 
punta.



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

RESUM DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL I: 

SUBGRUP A-1. Desmunts i excavacions a cel obert i en rasa. Terraplenats i ompliments 39.615,05
GRUP A. MOVIMENTS DE TERRES 39.615,05

SUBGRUP B-2. Murs de formigó en massa, armat o ciclopi 59.264,04
GRUP B. ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ DE TERRES 59.264,04

SUBGRUP D-1. Demolicions i enderrocs 39.938,27
GRUP D. EDIFICACIONS 39.938,27

SUBGRUP F-1. Senyalització vertical, abalisament, col.locació de barreres etc 14.760,00
SUBGRUP F-2. Pintura vial i senyalització horitzontal 337,50
SUBGRUP F-3. Pavimentació amb llambordes, panots, vorades i obres anàlogues 29.217,00
GRUP F. OBRES VIALS 44.314,50

SUBGRUP H-2. Enllumenat vial d'espais públics 3.652,00
GRUP H. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 3.652,00

TOTAL CAPÌTOL I 186.783,86



Projecte de reconstrucció de la plaça de l'Esglèsia de Sant Pere del Pas de la Casa.

RESUM DEL PRESSUPOST
ULTIM FULL

TOTAL CAPITOL I 186.783,86

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 186.783,86

Despeses generals i benefici industrial (16 %) 29.885,42

TOTAL SENSE IMPOSTOS INDIRECTES(€) 216.669,28

IMPOSTOS INDIRECTES AL 4,5 % 9.750,12

TOTAL IMPOSTOS INDIRECTES INCLOSOS(€) 226.419,40


