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Quadre de preus I 






  

    
 €72,90               

                  


 



 €94,82               


 



 €25,82                 


 



 €14,11                    


 



 €3,93           


 



 €4,26             


 



 €6,78                    


 



 €3,50                   


 



 €3,70                   


 



 €5,97               


 



 €1,20                  


 



 €9,43                   


 



 €1,80                  


 



 €6,65                  


 



 €4,85                


 








  

    
 €114,38               

               
             


 



 €114,38                
             


 



 €4,31                 


 



 €4,04  


 €5,25  


 €8,23                  
           


 



 €9,31                  
          


 



 €7,98                     


 



 €10,05                     


 



 €11,03                  


 



 €12,06                  


 



 €4,26  


 €2,46                   


 



 €1,18  


 €1,30  


 €20,61                
                 


 








  

    
 €12,59                   

               


 



 €6,32                   


 



 €9,98  


 €2,17                 


 



 €2,58                 


 



 €-40,00               
             


 



 €0,00               
              


 



 €8,73               
             


 



 €20,67              
             


 



 €4,70               
           


 



 €28,28  


 €27,02               


 



 €71,84              


 



 €23,84                
                 
               


 








  

    
 €22,97               

               
                


 



 €50,87                
                 
               


 



 €47,85                
                 
               


 



 €77,89              


 



 €15,09                 


 



 €63,03                   
                       


 



 €244,66                
                 


 



 €253,87                 
               


 



 €153,05                
               


 



 €34,44                


 



 €30,80                   


 



 €49,56                 
               


 



 €49,56                 
               


 








  

    
 €36,53                 

                


 



 €58,97                
               


 



 €58,42                
              


 



 €57,23                
              


 



 €0,58  


 €0,56            


 



 €39,36                 


 



 €0,88               


 



 €2,09               


 



 €2,76               


 



 €8,87              


 



 €214,05                 


 



 €112,16                  


 



 €150,29                 


 



 €32,47  


 €60,39                 


 








  

    
 €76,38                   


 



 €44,36                   


 



 €45,70                 
              


 



 €58,80                 


 



 €77,05               


 



 €11,04               
                
               


 



 €21,10               
                
               


 



 €30,72               
                
               


 



 €65,56               
                
               


 



 €111,83               
                
               


 



 €44,58                  


 



 €47,66                  


 



 €53,21                  


 








  

    
 €229,66                    


 



 €15,57                   


 



 €134,71                    


 



 €7,31                  


 



 €25,64                 


 



 €835,12               
                 


 



 €189,71               
                 


 



 €119,20                 
               
                  


 



 €94,23                 


 



 €10,27                   


 



 €2,86                 
               


 



 €3,29                 
               


 



 €5,10               
                


 



 €7,26  


 €196,51                     


 








  

    
 €140,01                


 



 €130,73              
             


 



 €480,69              
              


 



 €1,31  


 €12,37                 


 



 €90,48               
              


 



 €107,47               
                 


 



 €34,54               


 



 €22,26                
               


 



 €33,37                 


 



 €32,36                  


 



 €560,05                 


 



 €119,37                


 



 €69,77                 


 



 €80,83                


 








  

    
 €103,76                


 



 €51,76                     
                
                 
               


 



 €55,84                     
                
                 
               


 



 €59,03                 
                 
                     


 



 €6,21                    


 



 €4,63                 


 



 €3,46                  


 



 €31,78               


 



 €114,46                 
                


 



 €164,31                 
                


 



 €19,76              


 



 €6,26              


 



 €92,66                  


 



 €92,43                 


 








  

    
 €0,91             


 



 €1,36  


 €4,54             


 



 €38.440,95                


 



 €11.500,00  


Xavier
Sello



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    

            
             


   €72,90

           
            


 €4,50000

            
            


 €22,95000

 45,45 €

           


   €94,82

              


 €0,34230

           


 €70,07000

 24,41 €

             


   €25,82

              


 €11,20000

   €4,04000
 10,58 €

                
             


   €14,11

 14,11 €

          
           


   €3,93

 3,93 €

          


   €4,26

 4,26 €

              
            


   €6,78

 6,78 €

               
          


   €3,50

 3,50 €

               
          


   €3,70

 3,70 €

          


   €5,97

 5,97 €



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    

                


   €1,20

 1,20 €

              


   €9,43

 9,43 €

                


   €1,80

 1,80 €

               


   €6,65

 6,65 €

             


   €4,85

 4,85 €

         
             
           
           


   €114,38

 114,38 €

             
             
         


   €114,38

 114,38 €

             


   €4,31

 4,31 €

            


   €4,04

 4,04 €

             


   €5,25

 5,25 €

               
         


   €8,23

 8,23 €

               
         


   €9,31

 9,31 €

                  


   €7,98



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
 7,98 €

                  


   €10,05

 10,05 €

               


   €11,03

 11,03 €

               


   €12,06

 12,06 €

             


   €4,26

 4,26 €

                


   €2,46

 2,46 €

    €1,18

 1,18 €

    €1,30

 1,30 €

             
              


   €20,61

 20,61 €

               
             


   €12,59

 12,59 €

              


   €6,32

   €0,03450
   €0,41580
                    


 €0,02530

 5,84 €

    €9,98

   €9,98000
 0,00 €

            
              


   €2,17

 2,17 €

           
              


   €2,58



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
 2,58 €

            
          
         


   €-40,00

           
          
          


 €-40,00000

 0,00 €

            
          


   €0,00

           
         
          


 0,00 €

           
          


   €8,73

           
          


 €8,72900

 0,00 €

           
          


   €20,67

           
          


 €20,67000

 0,00 €

            
          


   €4,70

            
          


 €4,70000

 0,00 €

              


   €28,28

   €0,06250
   €21,73500

 6,48 €

           


   €27,02

   €0,06250
   €21,13700

 5,82 €

          
             


   €71,84



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
        

             


 €60,24900

 11,59 €

            
             
           
             


   €23,84

        
             


 €3,32224

               


 €0,09754

           
              


 €6,62550

 13,79 €

            
           
             
           
             


   €22,97

        
             


 €3,62986

               


 €0,12802

           
              


 €5,90100

 13,31 €

            
             
           
             


   €50,87

        
             


 €4,42966

               


 €0,06401

           
              


 €30,95400

 15,42 €

            
             
             
           
             


   €47,85

        
             


 €4,67575

               


 €0,12802

           
              


 €27,58350



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
 15,46 €

           
           


   €77,89

        
             


 €63,11800

 14,77 €

              
           


   €15,09

   €0,24024
               


 €0,62956

   €5,26614
 8,95 €

               
                   


   €63,03

   €0,00375
            


 €0,25825

               


 €0,36641

              
                   


 €8,83000

 53,57 €

             
           
            


   €244,66

         


 €12,11100

               


 €1,99860

               
           


 €191,26020

 39,29 €

            
              


   €253,87

         


 €7,51433

               


 €2,19846

            


 €196,29000

 47,87 €

            
              


   €153,05

               


 €0,26648



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
            

              


 €140,00000

 12,78 €

             


   €34,44

               


 €0,34976

             


 €22,12000

 11,97 €

              
            


   €30,80

   €0,00125
            


 €0,32023

   €6,18120
 24,30 €

             
             


   €49,56

   €0,01250
            


 €0,32023

              


 €15,56520

 33,66 €

             
             


   €49,56

   €0,01250
            


 €0,32023

              


 €15,56520

 33,66 €

               
          
             


   €36,53

   €0,31909
                

          


 €21,36000

 14,85 €

             
           


   €58,97

             
          


 €55,06000

 3,91 €



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    

             
           


   €58,42

             
         


 €54,51000

 3,91 €

            
           


   €57,23

             
           


 €53,32000

 3,91 €

         


   €0,58

            


 €0,43000

 0,15 €

        


   €0,56

            


 €0,41000

 0,15 €

            


   €39,36

         


 €1,62372

            


 €15,00000

 22,74 €

             


   €0,88

   €0,40550
   €0,09486

 0,38 €

            
        


   €2,09

   €1,07539
   €0,25036

 0,76 €

            


   €2,76

   €1,62119
   €0,37200

 0,77 €

          


   €8,87

   €4,05338
   €0,92963



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
 3,89 €

             


   €214,05

   €198,07000
 15,98 €

             


   €112,16

            


 €98,01000

 14,15 €

             


   €150,29

   €135,43000
 14,86 €

           


   €32,47

           


 €27,52000

 4,95 €

               


   €60,39

        
             


 €15,71638

             


 €1,31917

   €1,47280
 41,88 €

                
            


   €76,38

   €0,00250
            


 €0,52683

        
             


 €4,29202

             


 €7,20090

 64,36 €

              
             


   €44,36

              


 €31,20000

 13,16 €

              
            


   €45,70

               


 €1,21920



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
              

            


 €27,73000

 16,75 €

              
           


   €58,80

               


 €1,21920

              
           


 €40,83000

 16,75 €

            
          


   €77,05

            


 €74,66000

 2,39 €

            
           
            
             


   €11,04

            
           


 €4,68180

 6,36 €

            
           
            
             


   €21,10

            
           


 €11,55660

 9,54 €

            
           
            
             


   €30,72

            
           


 €18,00300

 12,72 €

            
           
            
             


   €65,56

            
           


 €43,29900

 22,26 €



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    

            
           
            
             


   €111,83

            
           


 €83,66040

 28,17 €

              


   €44,58

        
             


 €28,62114

 15,96 €

              


   €47,66

        
             


 €30,91061

 16,75 €

              


   €53,21

        
             


 €34,46243

 18,75 €

               


   €229,66

   €0,00750
            


 €1,68379

             


 €23,99040

 203,98 €

              


   €15,57

               


 €2,60000

 12,97 €

               
            


   €134,71

               


 €1,08814

              
              


 €117,27000

 16,35 €

             


   €7,31

        
             


 €3,78708



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
               

             


 €3,04500

 0,48 €

             


   €25,64

        
             


 €11,64240

              
            


 €13,44000

 0,56 €

            
         


   €835,12

         


 €15,85616

            


 €786,60000

 32,66 €

            
         


   €189,71

         


 €3,28868

            


 €164,35000

 22,07 €

              
             
          
              


   €119,20

   €0,00250
            


 €0,43386

             


 €15,22553

 103,54 €

             
           


   €94,23

               


 €0,17654

             
           


 €76,10000

 17,95 €

               
          


   €10,27

               


 €1,18320

              


 €4,39800



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    
            

            


 €0,15000

 4,54 €

             
             
            


   €2,86

             
             
              


 €1,63200

 1,23 €

             
            
            


   €3,29

             
            
             


 €2,06040

 1,23 €

            
             


   €5,10

            
             


 €3,28440

 1,82 €

    €7,26

   €1,31580
   €0,36000

 5,58 €

               


   €196,51

               


 €193,12000

 3,39 €

            


   €140,01

             


 €94,16000

 45,85 €

          
            


   €130,73

        
             


 €19,07213

   €39,85000
 71,81 €



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

   

    

           
          
         


   €480,69

        
             


 €28,63616

           
          


 €311,74000

          


 €28,66000

   €39,85000
 71,80 €

    €1,31

   €0,40000
 0,91 €

              


   €12,37

            


 €6,23000

 6,14 €

            
           
        


   €90,48

            


 €70,73000

 19,75 €

           
              
          


   €107,47

           
              


 €78,93000

   €4,10000
 24,44 €

           
             


   €34,54

   €0,93000
           


 €21,64000

 11,97 €

             
           
           


   €22,26

   €3,34000
             

           


 €5,29000

 13,63 €



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
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   €33,37

             
             


 €14,03000

 19,34 €

              


   €32,36

              
          


 €15,32000

 17,04 €

              


   €560,05

             


 €516,30000

 43,75 €

             
            


   €119,37

              
           


 €88,79000

 30,58 €

             
            


   €69,77

             


 €29,60000

 40,17 €

           
             


   €80,83

              


 €80,83000

 0,00 €

           
             


   €103,76

              


 €103,76000

 0,00 €

               
              
           
              
           


   €51,76

   €0,15000
   €16,35606
           


 €4,39776

 30,86 €
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   €55,84

   €0,15000
   €16,35606
           


 €4,39776

 34,94 €

              
            
                
              


   €59,03

               


 €24,64000

 34,39 €

              


   €6,21

                


 €2,07000

              


 €0,75000

 3,39 €

             


   €4,63

             


 €0,27000

 4,36 €

              


   €3,46

 3,46 €

            


   €31,78

 31,78 €

              
            


   €114,46

           
            


 €4,50000

            
            


 €27,20000

 82,76 €

              
              


   €164,31

           
            


 €6,75000
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 €36,55000

 121,01 €

            


   €19,76

 19,76 €

           


   €6,26

   €0,06250
 6,20 €

             


   €92,66

   €0,51618
        

             


 €37,23962

              


 €1,54071

             


 €3,50007

 49,86 €

             
           


   €92,43

               


 €0,17654

             
           


 €76,10000

 16,15 €

          


   €0,91

 0,91 €

    €1,36

 1,36 €

          


   €4,54

 4,54 €

            


   €38.440,95

 38.440,95 €

             


   €11.500,00

Xavier
Sello
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Estadística de partides 
  



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E21R1160 u Arrencada controlada de poste
de telecomunicació de fusta < 6
m d'alçària, càrrega sobre
camió grua amb pinça i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km) i deposició

72,90 3,000 0,071 218,70

EB121CAE m Barana d'acer, amb passamà,
travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 15
cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

94,82 3,650 0,102 346,09

EGD1222E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500
mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

25,82 16,000 0,123 413,12

F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc
foradat de morter de ciment de
20 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14,11 23,410 0,104 330,32

F2191306 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,93 159,000 0,195 624,87

F2193A06 m Demolició de rigola de formigó,
amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

4,26 32,520 0,046 138,54

F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

6,78 208,880 0,437 1.416,21

F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3,50 1.117,710 1,188 3.911,99

F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3,70 1.117,710 1,249 4.135,53

F21B1301 m Desmuntatge de barrera de
seguretat flexible i demolició
d'ancoratges clavats a terra i
situats cada 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

5,97 3,000 0,0110 17,91

F21D2102 m Demolició de claveguera de fins
a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

1,20 10,020 0,0011 12,02

EUR



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F21D3KJ1 m Demolició d'interceptor de
84x50 cm de parets de 15 cm, de
maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

9,43 8,880 0,0312 83,74

F21D4102 m Demolició de claveguera de fins
a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

1,80 69,400 0,0413 124,92

F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre
100 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,65 1,500 0,0014 9,98

F21DQG02 u Demolició d'embornal de
70x30x85 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,85 1,000 0,0015 4,85

F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

114,38 4,000 0,1416 457,52

F21H1A54 u Desmuntatge de semàfor,
accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

114,38 3,000 0,1017 343,14

F21Q2501 u Retirada de pilona ancorada al
terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

4,31 11,000 0,0118 47,41

F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra
per a esplanació en terreny
compacte, amb mitjans mecànics

4,04 306,810 0,3719 1.239,51

F221A620 m3 Excavació i càrrega de terra
per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics

5,25 465,920 0,7420 2.446,08

F2221231 m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 30 cm de fondària,
reblert i compactació amb
terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres,
amb mitjans manuals

8,23 260,480 0,6421 2.143,75

F2221774 m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària,
reblert i compactació amb
terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora

9,31 210,620 0,5922 1.960,87

EUR



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m
d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

7,98 126,251 0,3023 1.007,48

F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material
excavat

10,05 171,711 0,5224 1.725,70

F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins
a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material
excavat

11,03 5,246 0,0225 57,86

F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a
4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material
excavat

12,06 11,124 0,0426 134,16

F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM

4,26 215,695 0,2827 918,86

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,46 114,326 0,0828 281,24

F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada,
amb compactació del 95% PM

1,18 1.261,738 0,4529 1.488,85

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% PM

1,30 1.159,730 0,4530 1.507,65

F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

20,61 71,630 0,4431 1.476,29

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

12,59 228,379 0,8632 2.875,29

F2315101 m2 Apuntalament i estrebada de
rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 10%

6,32 170,462 0,3233 1.077,32

F2A11000 m3 Subministrament de terra
seleccionada d'aportació

9,98 405,907 1,2234 4.050,95

F2R35065 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

2,17 977,250 0,6435 2.120,63

EUR



Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2R54265 m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a
5 km

2,58 525,727 0,4136 1.356,38

F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,00 2,277 -0,0337 -91,08

F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 5,471 0,0038 0,00

F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,73 129,720 0,3439 1.132,46

F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,67 388,259 2,4140 8.025,31

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

4,70 977,250 1,3841 4.593,08

F921201J m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

28,28 252,081 2,1442 7.128,85

F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

27,02 185,865 1,5143 5.022,07

F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I,
de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

71,84 256,551 5,5444 18.430,62

EUR
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a l´Ametlla del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F965A6E5 m Vorada recta de peces de
formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

23,84 121,430 0,8745 2.894,89

F965A9E5 m Vorada recta de peces de
formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C7 de
22x20cm amb part superior
arrodonida tipus ´´jardí´´ de
la casa GLS o similar, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

22,97 73,340 0,5146 1.684,62

F966A6E9 m Vorada corba de peces de
formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

50,87 15,790 0,2447 803,24

F966A9E9 m Vorada corba de peces de
formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C7 de
22x20 cm amb la part superior
arrodonida tipus ´´jardí´´ de
la casa GLS o similar, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

47,85 39,980 0,5848 1.913,04

F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

77,89 22,432 0,5349 1.747,23

F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

15,09 150,580 0,6850 2.272,25

EUR
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a l´Ametlla del Vallès

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

18/06/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F975GAUA m Rigola de 40 cm d'amplària de
peça de formigó en forma de
cuneta de secció corba, de 40
cm d'amplària i 10 cm de gruix
a la part exterior fins a 8 cm
a la part central, color gris
de la casa GLS o
similar.Col·locades amb morter

63,03 171,790 3,2651 10.827,92

F9811GAF m Rampa per a gual de forma
recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

244,66 6,400 0,4752 1.565,82

F981NGAF u Capçal de gual de pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada de 120 x 40 cm, amb
la cantonada en forma bisellada
, de 3 peces, col·locada amb
morter sobre base de formigó no
estructural

253,87 4,000 0,3153 1.015,48

F991C220 u Tapa quadrada per a escocell,
de fosa dúctil, amb protecció
antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de
100x100 cm i 30 cm de diàmetre
interior, recolzada sobre
bastiment col·locat amb morter

153,05 30,000 1,3854 4.591,50

F99Z15J2 u Bastiment per a tapa d'escocell
de 100x100 cm, de perfil L
d'acer galvanitzat de 30x30x3
mm, col·locat amb morter

34,44 29,000 0,3055 998,76

F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

30,80 2,856 0,0356 87,96

F9F16204 m2 Paviment de llambordins de
formigó de forma rectangular de
14x22 cm i 10 cm de gruix tipus
´´tegula tec´´ color ´´fusion´´
de la casa Breinco o similar,
preu alt, col·locats amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment

49,56 526,350 7,8557 26.085,91

F9F16205 m2 Paviment de llambordins de
formigó de forma rectangular de
14x22 cm i 10 cm de gruix tipus
´´tegula tec´´ color ´´corten´´
de la casa Breinco o similar,
preu alt, col·locats amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment

49,56 12,560 0,1958 622,47

F9F5C510 m2 Paviment de peces de formigo de
forma rectangular de 20x40 cm i
5 cm de gruix, tipus´´vulcano´´
color ´´desierto´´ de la casa
Breinco o similar, col·locat
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert
de junts amb sorra fina

36,53 1.236,240 13,5859 45.159,85

EUR
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F9H118E1 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

58,97 50,071 0,8960 2.952,69

F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada

58,42 83,453 1,4761 4.875,32

F9H11HE1 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 32
base BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a
capa base i granulat granític,
estesa i compactada

57,23 75,108 1,2962 4.298,43

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,58 695,440 0,1263 403,36

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,56 347,720 0,0664 194,72

F9V3995A m Esglaó de formigó prefabricat
d'1 peça de secció rectangular
de 30x16 cm, amb bisell i
acabat llis, de color negre,
col·locat amb formigó
HNE-15/P/10

39,36 34,080 0,4065 1.341,39

FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,88 129,060 0,0366 113,57

FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

2,09 16,370 0,0167 34,21

FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal contínua de 40 cm,
amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

2,76 2,900 0,0068 8,00

FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

8,87 22,545 0,0669 199,97

FBB11131 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

214,05 9,000 0,5870 1.926,45

EUR
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FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament

112,16 15,000 0,5171 1.682,40

FBB21501 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

150,29 8,000 0,3672 1.202,32

FBBZ1220 m Suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra
formigonat

32,47 78,480 0,7773 2.548,25

FD5J4F08 u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

60,39 26,000 0,4774 1.570,14

FD5K5258 m Caixa per a interceptor de
35x50 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

76,38 5,000 0,1175 381,90

FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per
a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves
de passamà de 60 mm cada m,
col·locat amb morter mixt
1:2:10

44,36 5,000 0,0776 221,80

FD5Z4DC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal tipus canal, de
470x370x45 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

45,70 20,000 0,2777 914,00

FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40
mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció,
col·locat amb morter

58,80 6,000 0,1178 352,80

FD5ZAADK u Reixa per a interceptor, de
fosa dúctil de 990x380x55 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre
bastiment

77,05 5,000 0,1279 385,25

FD7JE185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

11,04 76,440 0,2580 843,90

EUR
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FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

21,10 8,360 0,0581 176,40

FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

30,72 87,230 0,8182 2.679,71

FD7JQ185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

65,56 71,920 1,4283 4.715,08

FD7JS185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 800 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

111,83 1,500 0,0584 167,75

FDB27469 u Solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm

44,58 6,000 0,0885 267,48

FDB2746D u Solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
60 cm

47,66 2,000 0,0386 95,32

FDB2766H u Solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 20 cm
de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
80 cm

53,21 1,000 0,0287 53,21

FDD1A529 m Paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt
1:0,5:4

229,66 20,730 1,4388 4.760,85

EUR
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FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb
ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de
pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

15,57 73,000 0,3489 1.136,61

FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

134,71 9,000 0,3690 1.212,39

FDG32357 m Canalització amb dos tubs de
PVC corrugat de D=63 mm i dau
de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

7,31 80,530 0,1891 588,67

FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de
PVC corrugat de D=110 mm i dau
de recobriment de 45x41 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

25,64 109,060 0,8492 2.796,30

FDK26A17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

835,12 3,000 0,7593 2.505,36

FDK26J17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

189,71 3,000 0,1794 569,13

FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

119,20 1,000 0,0495 119,20

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

94,23 1,000 0,0396 94,23

FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de
designació PE 80 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior,
sèrie SDR 11, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa

10,27 260,480 0,8097 2.675,13

EUR
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FG22TH1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

2,86 130,090 0,1198 372,06

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

3,29 104,880 0,1099 345,06

FG312354 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,10 165,050 0,25100 841,76

FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

7,26 165,050 0,36101 1.198,26

FG515642 u Comptador trifàsic de tres
fils, per a mesurar energia
activa, per a 127 o 230 V, de
30 A i muntat superficialment

196,51 1,000 0,06102 196,51

FHGAU010 u Tramitació per la modificació
de l'armari de protecció i
control de l'enllumenat a causa
de la modificació de la
potència. Amb material auxiliar
inclòs.

140,01 1,000 0,04103 140,01

FHM11J22 u Col·locació de semàfor de
planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de
formigó

130,73 1,000 0,04104 130,73

FHM11L22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb
làmpada d'halogenur metàl·lic
de 100W

480,69 10,000 1,45105 4.806,90

FJS5C100 u Degoter autocompensant i
antidrenant, inserit en tub cec

1,31 29,000 0,01106 37,99

EUR
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FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a
instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic,
de 1'' de diàmetre, intal·lada
en pericó

12,37 2,000 0,01107 24,74

FJSA1011 u Programador de reg amb
alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim d'1 estacions,
muntat superficialment,
connectat als aparells de
control, als elements
gobernats, programat i
comprovat

90,48 1,000 0,03108 90,48

FJSB1311 u Electrovàlvula per a
instal·lacio de reg, d'1´´1/2
de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10
bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

107,47 1,000 0,03109 107,47

FJSDR50G u Pericó rectangular de
polirpopilè, per instal·lacions
de reg, de 54x38x32 cm, amb
tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava,
i reblert de terra lateral

34,54 2,000 0,02110 69,08

FN111564 u Vàlvula de comporta manual amb
rosca de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó
i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada en
pericó de canalització
soterrada

22,26 6,000 0,04111 133,56

FN761322 u Vàlvula de regulació de pressió
per a instal·lacions de reg, de
3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una
pressió de sortida de 0,4 bar,
roscada a la canonada

33,37 1,000 0,01112 33,37

FNE17307 u Filtre colador de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 16
bar de PN, roscat, muntat en
pericó de canalització
soterrada

32,36 1,000 0,01113 32,36

FQ13S240 u Banc de bloc de formigó de
color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 200x50x45 cm,
col·locat recolzat sobre el
paviment

560,05 18,000 3,03114 10.080,90

FQ213112 u Paperera trabucable de 45 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

119,37 8,000 0,29115 954,96

EUR
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FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció
antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma
cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre,
ancorada amb dau de formigó

69,77 30,000 0,63116 2.093,10

FR43H428 u Subministrament de Liquidambar
styraciflua de perímetre de 12
a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ

80,83 7,000 0,17117 565,81

FR43H429 u Subministrament de Liquidambar
styraciflua de perímetre de 14
a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

103,76 17,000 0,53118 1.763,92

FR612146 u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 6
a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

51,76 7,000 0,11119 362,32

FR612246 u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 14
a 18 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de
terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

55,84 17,000 0,29120 949,28

FRZ52100 u Fixació dins del clot de
plantació de pa de terra
d'arbre, amb sistema de
subjecció format per quatre
estaques de fusta tractada en
autoclau, de 6 cm de diàmetre i
1,5 m de llargària, clavades un
mínim de 30 cm en el fons del
clot de plantació i lligades a
un bastiment de fusta col·locat
a la part superior del pa de
terra

59,03 24,000 0,43121 1.416,72

FRZ81A10 u Protecció de la base de
plantació amb protector de jute
o similar, de 100x100 cm i d'1
cm de gruix, col·locat ancorat
al terra amb ganxos metàl·lics

6,21 5,000 0,01122 31,05

EUR
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FRZ82A00 u Protecció del tronc contra
rosegadors, amb tub protector
de plàstic de 100 cm d'alçària
i canya de bambú per entutorar,
col·locat

4,63 5,000 0,01123 23,15

G219Q105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,46 188,310 0,20124 651,55

G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

31,78 6,000 0,06125 190,68

G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre
< 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20
km)

114,46 2,000 0,07126 228,92

G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre
de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

164,31 10,000 0,49127 1.643,10

G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

19,76 515,128 3,06128 10.178,93

G91913B1 m3 Estabilització mecànica
d'esplanada, amb terra
seleccionada de 25 a 35 cm de
gruix, i compactació del
material al 100 % del PM

6,26 405,907 0,76129 2.540,98

GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat de 240x115x100 mm,
sobre llit de sorra

92,66 8,000 0,22130 741,28

GDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

92,43 8,000 0,22131 739,44

K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i
accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

0,91 108,270 0,03132 98,53

K21GU001 m Retirada de cables de telefonia
aèria situats entre pals, amb
mitjans manuals

1,36 165,210 0,07133 224,69

EUR
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K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i
accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua
superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,54 82,330 0,11134 373,78

PA0000001 u Partida alçada corresponent al
pla de seguretat i salut de les
obres, pressupost detallat a
l'Annex 15: Estudi de Seguretat
i Salut

38.440,95 1,000 11,56135 38.440,95

PA0000002 u Partida alçada a justificar per
als possibles imprevistos que
es puguin donar a l'obra

11.500,00 1,000 3,46136 11.500,00

TOTAL: 100,00332.436,02

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 
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Arranjament de la intersecció de la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla,
a l´Ametlla del Vallès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

332.436,05PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

43.216,6913 % Despeses generals SOBRE 332.436,05....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 332.436,05....................................................................................................................................19.946,16

Subtotal 395.598,90

21 % IVA SOBRE 395.598,90....................................................................................................................................83.075,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 478.674,67€

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

( QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS )

Xavier
Sello



                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost per al coneixement de l’administració 
  



                                                            

Pressupost d'execució de material 
     

332,436,05 

             13% Despeses generals 
       

43.216,69 
6% Benefici industrial 

       
19.946,16 

           
  

Subtotal 
       

€  395.598,90 

             21% IVA 
         

83.075,77 

           
  

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 
   

€  478.674,67 
           

                         
DESPESES ASSOCIADES  (IVA INCLÒS) 

     
             Pla de Control de Qualitat 

     
9.291,36 

           
  

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ  €  487.966,03 
(IVA INCLÒS) 

         QUATRE‐CENTS VUITANTA‐SET MIL NOU‐CENTS SEIXANTA‐SIS AMB 
 TRES CÈNTIMS 

          
 

Xavier
Sello


