
 

 

Alumnes
Tutora: 
Professo

Pro

s redactors p
 Isabel Casti
ors responsa

ojecte ex

Mar

Docum

projecte: Ma
ñeira 

ables project

ME

ecutiu Re
i espai 

rge dret:

G
ment 3: a

aria Ferré, Al

te: Núria Sal

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
EMÒR

 
 

eordenaci
 fluvial a 
 accesso

Gener 201
amidamen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lbert Garcia,

lvadó i Roge

RIA 

ó de les l
 Sallent 
os al Pas

18 
nts i press

, Francesc G

r Sauquet 

leres del 

sseig 

supost 

ené, Uxue Ja

 
 
 
 

 riu  

auregui, Mónica Lillo 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent  

| UPC - ETSAV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 3: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent  

| UPC - ETSAV 

 

 
 
 
 

 
ÍNDEX 
 
 
01  ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 
02           AMIDAMENTS 

03           QUADRE PREUS NÚM. 1 
 
04           QUADRE PREUS NÚM. 2 
 
05  PRESSUPOST 
 
06  RESUM DE PRESSUPOST 
 
07  ÚLTIM FULL 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01  ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

26/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

145214B0 u Barana de protecció realitzada
amb formigó armat i pedra
granítica de 15-30kg, amb una
quantia d'encofrat 9 m2/m3,
formigó HA-25/F/IIa de
consistència fluïda i sense
àrids, abocat desde camió,
armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 i
empotrades a mur de contenció
existent mitjançant màquina de
taladrar.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

247,77 9,000 25,311 2.229,93

145214XX u Banc fet in situ de mides
50x190x50 cm amb fonamentació
50x190x30 cm, realitzat amb
formigó armat i pedra granítica
de 15-30kg colocada abans del
formigonat, amb una quantia
d'encofrat 9 m2/m3, formigó
HA-25/F/IIa de consistència
fluïda i sense àrids, abocat
desde camió i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

239,13 3,000 8,142 717,39

E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció no
inclòs, 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).

18,00 4,200 0,863 75,60

EB122FAX u Barana d'acer galvanitzat de
dimensions 190 cm de llarg i 90
cm d'alçària, elaborada en
taller i muntada a l'obra,
composada per bastidor complet;
muntants, travesser inferior i
superior relitzats amb perfils
d'acer galvanitzat L 40x40 mm,
i plafó de malla tipus deploye
d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix soldat a perfils, pletina
base soldada a muntants i
fixada mecànicament a coronació
de mur de formigó amb tac
d'acer, volandera i femella.

165,00 7,000 13,114 1.155,00

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

26/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

ER3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor
de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans
manuals.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

60,43 0,960 0,665 58,01

ER4EE23B u Subministrament de Globularia
alypum d'alçària de 15 a 20 cm,
en contenidor de 2 l

4,40 13,000 0,656 57,20

ER4EE23C u Subministrament de Calendula
officinalis del 11

0,70 13,000 0,107 9,10

ER4EE23D u Subministrament de Mentha
suaveolens del 11

0,70 13,000 0,108 9,10

F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de
formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

51,25 1,680 0,989 86,10

F2194AB1 m2 Demolició de paviment de
formigó de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2,5 m
d'amplària, amb compressor i
càrrega manual sobre camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

13,51 4,925 0,7610 66,54

F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a
0,70 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

31,56 2,000 0,7211 63,12

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de
10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir.

6,50 56,200 4,1512 365,30

F21B1601 m Desmuntatge de barrera de
seguretat flexible de doble
ona, demolició de suports i
ancoratges amb base de formigó
i situats cada 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

9,95 35,000 3,9513 348,25

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

26/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F21J311B m2 Repicat superficial, d'un màxim
de 4 cm de gruix, per a la
regularització de superfícies
de formigó i pedra en barana de
formigó amb compressor i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

4,73 20,250 1,0914 95,78

F21J311C m2 Repicat superficial, d'un màxim
de 4 cm de gruix, per a la
regularització de superfícies
de formigó i pedra en bancs de
formigó amb compressor i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

4,73 5,850 0,3115 27,67

F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat.

18,24 16,000 3,3116 291,84

FDK2A6F3 u Jardineres fetes a l'obra de
mides aproximades 90x80x20cm i
parets de 12cm de gruix, de
formigó de 125 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:6:12, amb
ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l, amb
armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 i fixades a
paviment mitjançant màquina de
taladrar i morter, amb una
quantia d'encofrat 9 m2/m3.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

78,42 8,000 7,1217 627,36

FG153B22 u Caixa de derivació quadrada de
planxa d'acer, de 150x150 mm,
amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment.

50,10 2,000 1,1418 100,20

FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat,
de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment.

5,32 58,000 3,5019 308,56

FG312554 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.

5,21 60,000 3,5520 312,60

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

26/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG325174 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat
en tub.

4,36 60,000 2,9721 261,60

FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors
de 275 mm de diàmetre, amb 1
làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència
i portalàmpades E27,
alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre
texturitzat amb marc d'alumini
i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció
IP663, muntat superficialment.

78,67 4,000 3,5722 314,68

FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de
petit format en contenidor
d'1,5 a 3 l, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost
i primer reg.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

1,25 13,000 0,1823 16,25

FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de
petit port en alvèol forestal,
en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %,
reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un
10% de compost i amb primer
reg.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

0,96 26,000 0,2824 24,96

GB2C5741 dia Lloguer diari de barrera de
formigó doble, prefabricada,
per a una classe de contenció
alta, nivell de contenció H2,
índex de severitat A, amplària
de treball W5 i deflexió
dinàmica 1,03 m segons UNE-EN
1317-2, amb perfil tipus New
Jersey, de 64 cm d'amplària a
la base, 100 cm d'alçària i 600
cm de llargària, amb part
proporcional d'elements de
connexió entre peces,
col·locada sense fixar al
terra.

0,80 540,000 4,9025 432,00

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

26/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

HBBAA003 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

166,98 3,000 5,6926 500,94

IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer
galvanitzat de 50x50x2 mm,
col·locat a terra formigonat.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

10,68 7,500 0,9127 80,10

K9361550 m2 Reparació de coronació per
rebre barana d'acer en de mur
de contenció previament
enderrocat , amb formigó de 125
kg/m3, amb una proporció en
volum 1:6:12, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l, i
prèvia aplicació de pont d'unió
entre superfícies de formigó.
*Els treballs de manobre es
comptabilitzen a zero ja que
seran realitzats pels alumnes
de l'ETSAV.

35,69 4,900 1,9928 174,88

TOTAL: 100,008.810,06

EUR
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Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 26/01/18 Pàg.: 1

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 01  ENDERROCS

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir.

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

1 T llargària total unitats
2 Franjes passatge 4,200 10,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Final inferior passatge (trobada amb

passeig)
2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Fonamentació bancs z.pàrquings 3,800 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,200

2 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix i fins a 2,5 m d'amplària, amb compressor i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària amplada superfície unitats
2 Franjes passatge 2,000 0,100 10,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Final passatge 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentació bancs z.pàrquings 1,500 0,450 3,000 2,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,925

3 F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària amplada alçada
2 Sócol mur contenció sota empara 32,000 0,350 0,150 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

4 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,70 m d'amplària,
amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària amplada unitats
2 Escala estreta baixada pàrquings 0,500 0,500 8,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible de doble ona, demolició de suports i ancoratges amb base de
formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària
2 Longuitud barrera 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 26/01/18 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 02  PROTECCIONS

1 GB2C5741 dia Lloguer diari de barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció
H2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional
d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra.

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

1 T dies unitats
2 30 unitats - 15 dies 15,000 30,000 450,000 C#*D#*E#*F#
3 T preu unitats
4 transport, camió-grúa 45,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

2 145214B0 u Barana de protecció realitzada amb formigó armat i pedra granítica de 15-30kg, amb una quantia d'encofrat 9
m2/m3, formigó HA-25/F/IIa de consistència fluïda i sense àrids, abocat desde camió, armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i empotrades a mur de contenció existent mitjançant
màquina de taladrar.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Baranes mur formigó 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 F21J311B m2 Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la regularització de superfícies de formigó i pedra en
barana de formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T superfície total unitats
2 Baranes formigó 2,250 9,000 20,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

4 K9361550 m2 Reparació de coronació per rebre barana d'acer en de mur de contenció previament enderrocat , amb formigó
de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l, i prèvia
aplicació de pont d'unió entre superfícies de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària total amplada
2 Reparació coronació 14,000 0,350 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,900

5 EB122FAX u Barana d'acer galvanitzat de dimensions 190 cm de llarg i 90 cm d'alçària, elaborada en taller i muntada a
l'obra, composada per bastidor complet; muntants, travesser inferior i superior relitzats amb perfils d'acer
galvanitzat L 40x40 mm, i plafó de malla tipus deploye d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix soldat a perfils,
pletina base soldada a muntants i fixada mecànicament a coronació de mur de formigó amb tac d'acer,
volandera i femella.

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 26/01/18 Pàg.: 3

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

1 T unitats
2 Baranes d'acer 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 03  INSTAL·LACIONS

1 FG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

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

1 T llargària
2 Cable passatge 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

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

1 T llargària
2 Cable passatge 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment.

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

1 T llargària unitats
2 Tubs vistos passatge 58,000 1,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

4 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada d'incandescència del tipus A 60 de 60 W
de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb
marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment.

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

1 T unitats
2 Passatge peatonal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment.

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

1 T unitats
2 Passatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 26/01/18 Pàg.: 4

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 04  MOBILIARI URBÀ

1 145214XX u Banc fet in situ de mides 50x190x50 cm amb fonamentació 50x190x30 cm, realitzat amb formigó armat i pedra
granítica de 15-30kg colocada abans del formigonat, amb una quantia d'encofrat 9 m2/m3, formigó HA-25/F/IIa
de consistència fluïda i sense àrids, abocat desde camió i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Bancs zona entrada pàrquings 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDK2A6F3 u Jardineres fetes a l'obra de mides aproximades 90x80x20cm i parets de 12cm de gruix, de formigó de 125
kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat
de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l, amb armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i fixades a paviment mitjançant màquina de
taladrar i morter, amb una quantia d'encofrat 9 m2/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Jardineres baixada pàrquings 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F21J311C m2 Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la regularització de superfícies de formigó i pedra en
bancs de formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T superficie unitats
2 Bancs formigó armat 1,950 3,000 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,850

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 05  JARDINERIA

1 ER3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària amplada profunditat unitats
2 Jardineres baixada pàrquings 0,800 0,600 0,250 8,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

2 ER4EE23B u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l

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

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

AMIDAMENTS Data: 26/01/18 Pàg.: 5

1 T unitats
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 ER4EE23C u Subministrament de Calendula officinalis del 11

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

1 T unitats
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 ER4EE23D u Subministrament de Mentha suaveolens del 11

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

1 T unitats
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, reblert amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Calendula officinalis 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 Mentha suaveolens 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T unitats
2 Globularia alypum 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

1 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

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

1 T unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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2 IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de l'ETSAV.

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

1 T llargària unitats
2 Pal senyal 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 02  CARRER CAL NOTARI + BARANA SEGURETAT + PASSATGE
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat.

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

1 T m3 unitats
2 Nº contenidors 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, 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).

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

1 T m3
2 Paviment formigó 1,020 1,020 C#*D#*E#*F#
3 Sócol mut contenció 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
4 Paviment panot 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
5 Repicat bancs 0,810 0,810 C#*D#*E#*F#
6 Repicat bancs 0,390 0,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

EUR
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P-1 145214B0 u Barana de protecció realitzada amb formigó armat i pedra granítica de 15-30kg, amb una
quantia d'encofrat 9 m2/m3, formigó HA-25/F/IIa de consistència fluïda i sense àrids, abocat
desde camió, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i
empotrades a mur de contenció existent mitjançant màquina de taladrar.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

247,77 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 145214XX u Banc fet in situ de mides 50x190x50 cm amb fonamentació 50x190x30 cm, realitzat amb
formigó armat i pedra granítica de 15-30kg colocada abans del formigonat, amb una quantia
d'encofrat 9 m2/m3, formigó HA-25/F/IIa de consistència fluïda i sense àrids, abocat desde
camió i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

239,13 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-3 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, 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).

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-4 EB122FAX u Barana d'acer galvanitzat de dimensions 190 cm de llarg i 90 cm d'alçària, elaborada en taller
i muntada a l'obra, composada per bastidor complet; muntants, travesser inferior i superior
relitzats amb perfils d'acer galvanitzat L 40x40 mm, i plafó de malla tipus deploye d'acer
galvanitzat de 4 mm de gruix soldat a perfils, pletina base soldada a muntants i fixada
mecànicament a coronació de mur de formigó amb tac d'acer, volandera i femella.

165,00 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

P-5 ER3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

60,43 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 ER4EE23B u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 ER4EE23C u Subministrament de Calendula officinalis del 11 0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-8 ER4EE23D u Subministrament de Mentha suaveolens del 11 0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-9 F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

51,25 €

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

P-10 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix i fins a 2,5 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,70 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-12 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-13 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible de doble ona, demolició de suports i
ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 F21J311B m2 Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la regularització de superfícies de
formigó i pedra en barana de formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 F21J311C m2 Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la regularització de superfícies de
formigó i pedra en bancs de formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat.

18,24 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 FDK2A6F3 u Jardineres fetes a l'obra de mides aproximades 90x80x20cm i parets de 12cm de gruix, de
formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l, amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3 i fixades a paviment mitjançant màquina de taladrar i morter, amb
una quantia d'encofrat 9 m2/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

78,42 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 FG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment.

50,10 €

(CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-19 FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment.

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-21 FG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.

4,36 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-22 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment.

78,67 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-24 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, reblert amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 GB2C5741 dia Lloguer diari de barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta,
nivell de contenció H2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03
m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100
cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada sense fixar al terra.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-26 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

166,98 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

10,68 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 K9361550 m2 Reparació de coronació per rebre barana d'acer en de mur de contenció previament
enderrocat , amb formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l, i prèvia aplicació de pont d'unió
entre superfícies de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

35,69 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-1 145214B0 u Barana de protecció realitzada amb formigó armat i pedra granítica de 15-30kg, amb una
quantia d'encofrat 9 m2/m3, formigó HA-25/F/IIa de consistència fluïda i sense àrids, abocat
desde camió, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i
empotrades a mur de contenció existent mitjançant màquina de taladrar.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

247,77 €

E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat desde camió

35,27874 €

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

49,20166 €

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

42,41367 €

BRB31300 t Pedra granítica de 15 a 30 kg 69,09000 €

Altres conceptes 51,78593 €

P-2 145214XX u Banc fet in situ de mides 50x190x50 cm amb fonamentació 50x190x30 cm, realitzat amb
formigó armat i pedra granítica de 15-30kg colocada abans del formigonat, amb una quantia
d'encofrat 9 m2/m3, formigó HA-25/F/IIa de consistència fluïda i sense àrids, abocat desde
camió i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

239,13 €

BRB31300 t Pedra granítica de 15 a 30 kg 98,70000 €

E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat desde camió

59,58186 €

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

32,33602 €

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

25,13402 €

Altres conceptes 23,37810 €

P-3 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, 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).

18,00 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, 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)

18,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 EB122FAX u Barana d'acer galvanitzat de dimensions 190 cm de llarg i 90 cm d'alçària, elaborada en taller
i muntada a l'obra, composada per bastidor complet; muntants, travesser inferior i superior
relitzats amb perfils d'acer galvanitzat L 40x40 mm, i plafó de malla tipus deploye d'acer
galvanitzat de 4 mm de gruix soldat a perfils, pletina base soldada a muntants i fixada
mecànicament a coronació de mur de formigó amb tac d'acer, volandera i femella.

165,00 €

AL006 u Barana metàl·lica 200x90cm 165,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 ER3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

60,43 €

BR3P2350 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

34,84096 €

Altres conceptes 25,58904 €

P-6 ER4EE23B u Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 2 l 4,40 €
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BR4EE232 u Globularia alypum en contenidor de 2 l 4,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 ER4EE23C u Subministrament de Calendula officinalis del 11 0,70 €

Sense descomposició 0,70000 €

P-8 ER4EE23D u Subministrament de Mentha suaveolens del 11 0,70 €

Sense descomposició 0,70000 €

P-9 F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

51,25 €

Altres conceptes 51,25000 €

P-10 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix i fins a 2,5 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

13,51 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-11 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,70 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

31,56 €

Altres conceptes 31,56000 €

P-12 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-13 F21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible de doble ona, demolició de suports i
ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

9,95 €

Altres conceptes 9,95000 €

P-14 F21J311B m2 Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la regularització de superfícies de
formigó i pedra en barana de formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-15 F21J311C m2 Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la regularització de superfícies de
formigó i pedra en bancs de formigó amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-16 F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat.

18,24 €

Altres conceptes 18,24000 €

P-17 FDK2A6F3 u Jardineres fetes a l'obra de mides aproximades 90x80x20cm i parets de 12cm de gruix, de
formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l, amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3 i fixades a paviment mitjançant màquina de taladrar i morter, amb
una quantia d'encofrat 9 m2/m3.

78,42 €
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*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

0,21400 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,86400 €

E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

31,76631 €

Altres conceptes 42,57569 €

P-18 FG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment.

50,10 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54
i per a muntar superficialment

34,36000 €

Altres conceptes 15,42000 €

P-19 FG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment.

5,32 €

BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,87640 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

Altres conceptes 2,20360 €

P-20 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.

5,21 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,38640 €

Altres conceptes 1,82360 €

P-21 FG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.

4,36 €

BG325170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

2,08080 €

Altres conceptes 2,27920 €

P-22 FHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment.

78,67 €

BHNJA121 u Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb làmpada d'incandescència del
tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades E27, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, per a muntar superficialment

64,34000 €

BHU93111 u Làmpada incandescent de designació A 60, de 60 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 60
W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de
2800 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

0,66000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-23 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

1,25 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

Altres conceptes 1,09077 €

P-24 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, reblert amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

0,96 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

Altres conceptes 0,80077 €

P-25 GB2C5741 dia Lloguer diari de barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta,
nivell de contenció H2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03
m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100
cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada sense fixar al terra.

0,80 €

AL005 u Barrera formigó prefabricat 'new jersey' 0,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

166,98 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

75,37000 €

BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

71,89000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-27 IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

10,68 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,41000 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-28 K9361550 m2 Reparació de coronació per rebre barana d'acer en de mur de contenció previament
enderrocat , amb formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l, i prèvia aplicació de pont d'unió
entre superfícies de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran realitzats pels alumnes de
l'ETSAV.

35,69 €

Altres conceptes 35,69000 €
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Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 01 Enderrocs

1 F219FFA0 m Tall paviment formigó 6,50 56,200 365,30

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.
(P - 12)

2 F2194AB1 m2 Demolició paviment formigó 13,51 4,925 66,54

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix i fins a 2,5
m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 10)

3 F2135223 m3 Enderroc sócol mur contenció formigó 51,25 1,680 86,10

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 9)

4 F2194JE1 m2 Demolició paviment panot 31,56 2,000 63,12

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,70 m d'amplària, amb compressor i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 11)

5 F21B1601 m Desmuntatge barrera seguretat 9,95 35,000 348,25

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible de doble ona, demolició
de suports i ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 13)

TOTAL Capítol 02.01 929,31

Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 02 Proteccions

1 GB2C5741 dia Barrera provisional 0,80 540,000 432,00

Lloguer diari de barrera de formigó doble, prefabricada, per a una
classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat A,
amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN
1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base,
100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional
d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra. (P
- 25)

2 145214B0 u Barana formigó armat 247,77 9,000 2.229,93

Barana de protecció realitzada amb formigó armat i pedra granítica de
15-30kg, amb una quantia d'encofrat 9 m2/m3, formigó HA-25/F/IIa de
consistència fluïda i sense àrids, abocat desde camió, armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i
empotrades a mur de contenció existent mitjançant màquina de
taladrar.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 1)

EUR



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

PRESSUPOST Data: 26/01/18 Pàg.: 2

3 F21J311B m2 Repicat acabat barana formigó 4,73 20,250 95,78

Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la
regularització de superfícies de formigó i pedra en barana de formigó
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 14)

4 K9361550 m2 Reparació coronació mur de contenció 35,69 4,900 174,88

Reparació de coronació per rebre barana d'acer en de mur de
contenció previament enderrocat , amb formigó de 125 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:6:12, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l, i prèvia aplicació
de pont d'unió entre superfícies de formigó.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 28)

5 EB122FAX u Barana acer galv. 165,00 7,000 1.155,00

Barana d'acer galvanitzat de dimensions 190 cm de llarg i 90 cm
d'alçària, elaborada en taller i muntada a l'obra, composada per
bastidor complet; muntants, travesser inferior i superior relitzats amb
perfils d'acer galvanitzat L 40x40 mm, i plafó de malla tipus deploye
d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix soldat a perfils, pletina base
soldada a muntants i fixada mecànicament a coronació de mur de
formigó amb tac d'acer, volandera i femella. (P - 4)

TOTAL Capítol 02.02 4.087,59

Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 03 Instal·lacions

1 FG325174 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x16mm2,col.tub 4,36 60,000 261,60

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
21)

2 FG312554 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2,col.tub 5,21 60,000 312,60

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
20)

3 FG23R915 m Tub rígid acer galv. 5,32 58,000 308,56

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment. (P - 19)

4 FHNJA121 u Aplic 78,67 4,000 314,68

Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada
d'incandescència del tipus A 60 de 60 W de potència i portalàmpades
E27, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre
texturitzat amb marc d'alumini i reixeta, amb junt perimetral d'EPDM,
grau de protecció IP663, muntat superficialment. (P - 22)

5 FG153B22 u Caixa derivació planxa 50,10 2,000 100,20

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment. (P - 18)

TOTAL Capítol 02.03 1.297,64

Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 04 Mobiliari urbà

EUR
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1 145214XX u Banc formigó 50x190x50 amb fonament 239,13 3,000 717,39

Banc fet in situ de mides 50x190x50 cm amb fonamentació 50x190x30
cm, realitzat amb formigó armat i pedra granítica de 15-30kg colocada
abans del formigonat, amb una quantia d'encofrat 9 m2/m3, formigó
HA-25/F/IIa de consistència fluïda i sense àrids, abocat desde camió i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 2)

2 FDK2A6F3 u Jardineres formigó 78,42 8,000 627,36

Jardineres fetes a l'obra de mides aproximades 90x80x20cm i parets
de 12cm de gruix, de formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:6:12, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l, amb armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i fixades a paviment
mitjançant màquina de taladrar i morter, amb una quantia d'encofrat 9
m2/m3.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 17)

3 F21J311C m2 Repicat acabat banc formigó 4,73 5,850 27,67

Repicat superficial, d'un màxim de 4 cm de gruix, per a la
regularització de superfícies de formigó i pedra en bancs de formigó
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 15)

TOTAL Capítol 02.04 1.372,42

Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 05 Jardineria

1 ER3P2354 m3 Terra vegetal jardineria 60,43 0,960 58,01

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 5)

2 ER4EE23B u Subministrament Globularia alypum 4,40 13,000 57,20

Subministrament de Globularia alypum d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor de 2 l (P - 6)

3 ER4EE23C u Subministrament Calendula officinalis 0,70 13,000 9,10

Subministrament de Calendula officinalis del 11 (P - 7)

4 ER4EE23D u Subministrament Mentha suaveolens 0,70 13,000 9,10

Subministrament de Mentha suaveolens del 11 (P - 8)

5 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port 0,96 26,000 24,96

Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i amb primer reg.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 24)

6 FR66222B u Plantació arbust/arbre petit 1,25 13,000 16,25

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg.

EUR
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*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 23)

TOTAL Capítol 02.05 174,62

Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 06 Senyalització i equipament

1 HBBAA003 u Senyal prohibició pas 166,98 3,000 500,94

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 26)

2 IBBZ2320 m Suport senyal 10,68 7,500 80,10

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat.
*Els treballs de manobre es comptabilitzen a zero ja que seran
realitzats pels alumnes de l'ETSAV. (P - 27)

TOTAL Capítol 02.06 581,04

Obra 02 Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge

Capítol 07 Gestió de residus

1 F2R540H0 m3 Transport residus en contenidor 8m3 18,24 16,000 291,84

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. (P - 16)

2 E2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit residus barrejats 18,00 4,200 75,60

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, 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). (P - 3)

TOTAL Capítol 02.07 367,44

EUR



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06  RESUM DE PRESSUPOST 
 



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/01/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 02.01  Enderrocs 929,31

Capítol 02.02  Proteccions 4.087,59

Capítol 02.03  Instal·lacions 1.297,64

Capítol 02.04  Mobiliari urbà 1.372,42

Capítol 02.05  Jardineria 174,62

Capítol 02.06  Senyalització i equipament 581,04

Capítol 02.07  Gestió de residus 367,44

Obra 02  Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge 8.810,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.810,06

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 02  Carrer Cal Notari + barana seguretat + passatge 8.810,06

8.810,06

euros



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07  ÚLTIM FULL 



Re-ordenació del marge dret del riu Llobregat a Sallent

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 8.810,06

13 % Despeses generals SOBRE 8.810,06......................................................................... 1.145,31

6 % Benefici industrial SOBRE 8.810,06.............................................................................. 528,60

5 % Seguretat i salut SOBRE 8.810,06................................................................................ 440,50

Subtotal 10.924,47

21 % IVA SOBRE 10.924,47................................................................................................. 2.294,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.218,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRETZE MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )




