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1. ANTECEDENTS 
 
Argelaguer és un municipi de la comarca de La Garrotxa (Província de Girona), 
amb una superfície de 12,73 Km2 i 400 habitants aproximadament, ubicat just al 
costat de la autovia A26 que enllaça Besalú amb Olot. 
 
Al sud del nucli urbà hi ha l’entorn monumental del nucli antic del municipi, 
presidit per l’església de Santa Maria. Actualment s’està duent a terme el 
soterrament dels serveis urbanístics d’aquesta zona i la pavimentació dels seus 
carrers, per tal de potenciar els seus valors històrics i el seu caràcter turístic.   
 
El nucli antic, per la morfologia dels seus carrers, no disposa de zones 
d’aparcament públic. No obstant, existeix una petita esplanada al costat de la 
façana sud de l’església de Santa Maria que s’utilitza per estacionar els vehicles 
dels veïns de la zona que no disposen d’aparcament privat i dels visitants 
eventuals de la població. Amb les obres de pavimentació i condicionament dels 
carrers, es vol donar a aquest espai un ús de zona verda, evitant així, 
l’aparcament de vehicles que en els darrers anys s’ha convertit en una pràctica 
habitual. 
 
Per aquest motiu, l’ajuntament d’Argelaguer preveu condicionar una nova zona 
d’aparcament que permeti alliberar d’aquest ús l’esplanada adjacent a l’església 
de Santa Maria. En concret, l’espai que es desitja condicionar està situat al sud 
de l’esplanada on actualment s’aparquen els vehicles. Entre les dues plataformes 
existeix un desnivell que està delimitat i contingut per un mur de pedra amb 
contraforts. 
 
La zona que es preveu habilitar disposa d’una major superfície que permetrà 
l’estacionament de més vehicles.  
 
Aquesta actuació comportarà adequar els seus accessos, tant el rodat, per a 
vehicles, des del carrer de les Argelagues, com el peatonal, per mitjà de rampes 
adaptades des del nou aparcament a l’era de l’antiga rectoria i adequant les 
escales que comuniquen aquesta amb l’esplanada de l’actual aparcament. 
 
També es vol condicionar una zona de recollida de deixalles per aquest sector del 
casc antic, que es situarà a l’entrada d’aquest nou aparcament, a tocar del carrer 
de les Argelagues. 
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2. OBJECTE 
 
La present memòria valorada té per finalitat descriure i valorar les obres 
previstes per la pavimentació i condicionament d’un aparcament de vehicles  al 
nucli històric d'Argelaguer. 
 
Per a tal efecte s’aporta una descripció acurada de les actuacions previstes així 
com documentació gràfica i pressupost de les obres a realitzar. 
 
 

3. ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS 
 
Per a la redacció de la present memòria valorada s’han tingut en compte els 
següents estudis previs: 
 

 Aixecament topogràfic de la zona. 
 
 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTUACIÓ 
 
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 1.044,50 m2.  
 
Aquesta superfície està qualificada com a sòl públic, a excepció d’una part 
corresponent a 348,15 m2 que actualment és de titularitat privada i que s’haurà 
d’expropiar. En el plànol 9 es delimita la superfície afectada per l’expropiació.  
 
L’àmbit d’actuació del projecte es situa en una esplanada limitada al nord per la 
plaça de l’església de Santa Maria d’Argelaguer, a l’est per l’era de l’antiga 
rectoria, al sud per un camp de conreu i a l’oest per als jardins de la finca del nº 
1 de la Plaça de l’Església. 
 
Es tracta d’adequar aquesta esplanada que requereix una neteja, desbrossada i 
una pavimentació posterior amb una capa de tot-ú artificial i la formació dels 
pendents necessaris per l’evacuació de les aigües pluvials superficialment.  
 
S’habilitarà l’accés rodat a aquesta zona amb un pas de 5 m d’amplada des del 
carrer de les Argelagues, que vorejarà el peu del mur de pedra que conté el 
desnivell entre aquest pas i l’era de l’antiga rectoria. Aquest pas també es 
pavimentarà amb tot-ú artificial.  
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Es reconstruirà part del coronament de l’esmentat mur de pedra que en alguns 
trams està molt deteriorat i al mateix temps s’aixecarà un nou tram de mur a la 
confluència del pas amb el carrer de les Argelagues, que servirà per delimitar i 
ocultar una zona de recollida de deixalles. 
 
Aquesta zona de recollida de deixalles estarà delimitada amb el mur de pedra tal 
i com s’ha dit i una tanca de llistons de fusta de pi tractat a l’autoclau de 1,80 m 
d’alçada que també servirà per ocultar els contenidors (orgànic, rebuig, envasos, 
cartró i vidre). L’espai reservat per els contenidors estarà pavimentat amb una 
solera de formigó. 
 
També es donarà accés peatonal des de la nova zona d’aparcament fins a la 
plaça de l’església de Santa Maria, en concret a la zona on actualment 
s’estacionen els vehicles. Entre aquests dos punts existeix un desnivell de 3 m 
aproximadament. Aquesta comunicació es realitzarà en dos trams. Seguint el 
recorregut descendent des de la plaça de l’església al nou aparcament, es 
distingeixen clarament els següents trams on caldran les següents actuacions: 
  

- Refer  i adequar a la normativa vigent (Ordre VIV/561/2010) l’escala 
existent i adossada a l’antiga rectoria que comunica la plaça de l’església 
amb l’era de l’antiga rectoria. L’escala tindrà una amplada mínima de 1,20 
m i els graons seran adaptats a la normativa vigent, amb 30 cm d’estesa i 
16 cm d’alçada, amb acabat de pedra natural de la zona. Aquesta escala 
comptarà amb una barana d’acer corten. 

- Crear una nova rampa adaptada també a la normativa vigent (Ordre 
VIV/561/210) que salvarà el desnivell entre l’era de l’antiga rectoria i la 
zona d’aparcament, amb un pendent d’un 8% i amb dos trams paral·lels: 
un de 10 m de longitud i l’altre de 4m, amb una amplada de 1,80 m, 
formada amb un paviment de formigó antilliscant acabat raspallat. Els dos 
trams de rampa es situaran paral·lels a l’escala i el replà final de la rampa 
serà el replà d’inici de l’escala. Les baranes que salven el desnivell seran 
com les de l’escala. 
 

Actualment la propietat de la finca del nº 1 de la plaça de l’església té l’accés al 
seu jardí a través de l’era i al nord l’esplanada on es descriuen les presents 
obres. Amb les presents obres es proposa canviar aquest accés nord per un nou 
accés al sud de la seva propietat aprofitant el nou pas que es crearà per donar 
accés a l’aparcament. Això comportarà tancar amb tuies el seu accés actual i 
obrir un nou pas arrencant les últimes tuies de la seva tanca. 
 
Les obres previstes en l’actuació objecte de la present memòria valorada 
contemplen: 
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 Neteja i desbrossada de l’esplanada de l’aparcament i del seu accés des 
del carrer de les Argelagues. 

 Retirada de la capa vegetal superficial de l’àmbit, d’un gruix de 20 cm. 
 Reblert i formació de les noves rasants amb tot-ú artificial amb una 

recollida d’aigües al punt mig de l’esplanada, amb pendents transversals a 
banda i banda d’un 1,5%, i la recollida central delimitada per aquestes 
dues aigües amb un pendent longitudinal descendent de nord a sud amb 
un 2,5%. 

 Formació d’una rampa de paviment de formigó amb murets de contenció 
de 20 cm de gruix de formigó armat. Amb dos trams: un de 10 m i l’altre 
de 4 m, amb un 8% de pendent i una amplada de 1,80 m. 

 Desmuntatge de l’escala de pedra existent adossada a l’antiga rectoria. 
 Formació d’una nova escala amb graons de pedra que formin una estesa 

de 30 cm i una alçada de 16 cm, d’ampla variable (mínim 1,20 m) amb 
dos trams, un de 6 graons i l’altre de 5, amb un replà intermig pavimentat 
amb pedra natural de la zona. 

 Formació de baranes de protecció de desnivells en escala i rampa de 95 cm 
l’alçada, formades amb passamans d’acer corten d’amplada 100 mm i gruix 
5 mm, barrots verticals amb els mateixos passamans separats cada 10 cm i 
sòcol amb els mateixos passamans de 10 cm d’alçada.  

 Reconstrucció del mur de pedra de l’era dels trams que no n’hi ha 
actualment. 

 Formació de l’àrea de recollida de deixalles, acabant el mur existent amb 
un muret de formigó revestit de la mateixa pedra del mur de l’era.  

 Tancament de la zona de recollida de deixalles amb una tanca de fusta de 
pi tractada a l’autoclau.  

 Formació d’una sobre una solera de formigó de 15 cm de gruix, amb un 
pendent d’un 2% cap per l’evacuació d’aigües pluvials superficialment. 

 Adequació d’una nova entrada per a vehicles de la finca del nº 1 de la 
plaça de l’Església amb la formació d’una rampa amb tot-ú artificial i 
tancament amb les mateixes tuies del forat de l’actual accés situat al nord. 

 Instal·lació d’un sistema d’enllumenat consistent en 4 bàculs de 3 m 
d’alçada amb lluminàries d’estil vuitcentista, 1 braç mural amb lluminària 
d’estil vuitcentista i 3 punts de llum encastats al paviment del pas que 
voreja el mur que conté l’antiga rectoria. Totes les lluminàries seran led i 
del mateix model i marca que les lluminàries que actualment s’estan 
instal·lant en l’àmbit del casc històric.  
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5. CAPÍTOLS D’OBRA PREVISTOS 
 
MOVIMENT DE TERRES: 
 

 Es netejarà i desbrossarà l’esplanada de la zona d’aparcament i a la zona 
del nou pas d’accés. 

 Es retirarà la capa vegetal superficial de l’àmbit, d’un gruix de 20 cm. 
 
FONAMENTACIONS I MURS DE FORMIGÓ: 
 

 S’executarà la fonamentació d’un mur a base d’una sabata correguda de  
formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa i secció 80x30 cm amb 
armadures d’acer corrugat B-500-SD, pel muret de contenció de terres de 
l’àrea de deixalles. 

 S’executarà la fonamentació d’un mur a base d’una sabata correguda de  
formigó armat amb formigó HA-25/B/20/IIa i secció 80x30 cm amb 
armadures d’acer corrugat B-500-SD, pel muret de contenció dels trams 
de les rampes. 

 S’executaran els murs de formigó armat de contenció de desnivells de 
rampa i escala amb formigó HA-25/B/20/IIa i acer corrugat B-500-SD. 
 

ESCALES I RAMPES 
 

 Formació d’una rampa de formigó amb dos trams: un de 10 m i l’altre de 4 
m, un 8% de pendent i una amplada mínima de 1,80 m. Paviment dels 
trams amb una solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25/B/20/IIa i 
malla d’acer corrugat B-500-SD de 15x15 cm i diàmetre 5 mm, acabada 
amb tractament antilliscant acabat raspallat. 

 Formació d’una nova escala amb graons de pedra que formin una estesa 
de 30 cm i una alçada de 16 cm d’ampla variable (mínima 1,20 m) amb 
dos trams, un de 6 graons i l’altre de 5 amb un replà intermig pavimentat 
amb pedra natural de la zona. 

 
MURS DE PEDRA: 
 

 S’executaran els trams de muret de pedra per gravetat de l’àrea de 
deixalles i dels trams de mur en mal estat. 

 S’executarà la reparació dels trams de murs de pedra de l’era que estan 
en mal estat. 
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PAVIMENTACIÓ: 
 

 S’estendrà i compactarà tot-ú artificial d’espessor variable al llarg de tota 
l’esplanada i el pas d’accés. Aquest serà el seu acabat final amb una 
recollida d’aigües al punt mig de l’esplanada, amb pendents transversals a 
banda i banda d’un 1,5%, i la recollida central delimitada per aquestes 
dues aigües amb un pendent longitudinal descendent de nord a sud amb 
un 2,5%. 

 S’estendrà i compactarà tot-ú artificial d’espessor variable al llarg de tot el 
pas d’accés des del carrer Argelagues amb un peden transversal del 2 % 
per evacuar les aigües pluvials superficialment.  

 Solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25/B/20/IIa i malla d’acer 
corrugat B-500-SD de 15x15 cm i diàmetre 5 mm, acabada amb 
tractament antilliscant acabat raspallat, en la zona de recollida de deixalles. 

 
SERRALLERIA I MOBILIARI URBÀ: 
 

 S’instal·laran baranes de protecció en els extrems de rampes i escales de de 
protecció de desnivells en escala i rampa de 95 cm l’alçada, formades amb 
passamans d’acer corten d’amplada 100 mm i gruix 5 mm, barrots verticals 
amb els mateixos passamans separats cada 10 cm i sòcol amb els mateixos 
passamans de 10 cm d’alçada.  
 

ENLLUMENAT: 
 

 Canalització i cablejat  pel sistema d’enllumenat, consistent en un tub de 
75 mm de diàmetre de PE de doble capa, soterrat a una profunditat 
mínima de 60 cm, protegit amb formigó HM-20/B/20/IIa i allotjant 
cablejat RV-K 0,6/1 kV, 3x6 mm2. La xarxa de terra es realitzarà amb un 
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i amb piquetes de coure 
connectades cada dos punts de llum. 

 Instal·lació de les següents lluminàries: 
 

- 4 lluminàries tipus Clàssic, model Vuitcentista 650 de la marca Salvi, amb 
16 leds i 25 w. h=650 mm, a=340 mm, muntades sobre columnes tipus 
Clàssic, model Villa de la marca Salvi; h=3,00 m. 

- 1 lluminàries tipus Clàssic, model Vuitcentista 650 de la marca Salvi, amb 
16 leds i 25 w; h=650 mm, a=340 mm, muntada sobre braç mural 
decoratiu tipus Clàssic, model Vuitcentista de la marca Salvi; l=670 mm. 

- 3 lluminàries encastades a paviment, model s.8520.19 Megazip Round hit-
cri 35 w g12 3300 lm 5º de la marca Simes. 
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6. RESUM ECONÒMIC 
 
Pressupost d'Execució Material 
 
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres previstes en la present 
memòria valorada puja a la quantitat de:  
 

52.957,94 € 
 
Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de CINQUANTA-
DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
D’EURO. 
 
 
Pressupost d'Execució per Contracta 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta (PEC) de les obres previstes en la present 
memòria valorada puja a la quantitat de: 
 

76.254,14 € 
 

Puja el pressupost d’execució per contracta l’esmentada quantitat de SETANTA-
SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 
D’EURO. 
 
 

Argelaguer, març de 2015 
 
    ELS FACULTATIUS 

                                  
 Marc Avellana Casi   Miquel Fradera Arroyo 
 Enginyer Industrial Enginyer Industrial 
 Col·legiat núm. 13.803 Col·legiat núm. 13.659 
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DOCUMENT 3: PRESSUPOST 



PRESSUPOST

Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 : DEMOLICIONS                                                     

01.01 m3  Enderroc paret pedra amb martell pic.,càrrega man/mec.          

Enderroc de paret de pedra i pilars en mal estat del coronament de la paret de
contenció, amb martell picador i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

6,55 69,34 454,18

01.02 m3  Enderroc d'escala de pedra amb martell pic.,càrrega man/mec     

5,50 49,37 271,54

01.03 m3  Transport runa aboc.,camió 7t,càrrega man.,rec <=10km           

Transport de runa a l'abocador, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrre-
ga a mà, amb un recorregut de fins a 10 km

13,15 40,19 528,50

TOTAL CAPITOL 01 : DEMOLICIONS................................................... 1.254,22

Página 1



PRESSUPOST

Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 : MOVIMENTS DE TERRES I FORMIGONS                                 

02.01 m2  Neteja i esbrossada terreny, retirada capa vegetal.             

Neteja, esbrossada del terreny, i retirada de 20 cm de capa vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

1.018,88 1,07 1.090,20

02.02 m3  Excav.rasa,h <=4m,ampl.<=2m,terreny fluix,m.mec.+càrrega mec.   

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
fluix , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

36,15 18,36 663,71

02.03 m3  Excav.rasa,h <=4m,ampl.<=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

25,10 19,22 482,42

02.04 m3  Resomplert de tot-ú,g=20cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.      

Base de tot-u artificial, compactada al 95 %  del PN, de gruix  variable en funció
de l'alçada segons perfils i grandària màxima de 20 a 25 mm, amb estesa i pico-
natge del material

662,96 21,41 14.193,97

02.05 m3  Rebliment+picon.rasa,a<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibrant,95

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tot-u artificial,
en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
%  PM

48,50 27,56 1.336,66

02.06 m3  Formigó per a rases, protecció d'instal·lacions                 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

29,10 81,71 2.377,76

02.07 m3  Càrrega mec.+transp.terres aboc.,camió 7t,rec.5-10km            

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

244,53 10,56 2.582,24

TOTAL CAPITOL 02 : MOVIMENTS DE TERRES I FORMIGONS.............. 22.726,96

Página 2



PRESSUPOST

Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 : PALETERIA                                                       

03.01 m3  Paret de pedra granít.,1cara,col.morter 1:1:7                   

Paret de pedra de gruix variable, formada per pedra granítica, d'una cara v ista
col.locada amb morter mix t 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12,55 248,26 3.115,66

03.02 m   Tancament pi autoclau,muntants,h=1.80cm,cargols                 

Barana de fusta de pi tractada a l'autoclau, amb muntats de pi amb el mateix  trac-
tament, brèndoles a 12 cm de separació, cargolades amb accessoris galvanit-
zats, formada per un allistonat horitzontal, segons plànols de detall, una alçada de
1.80 mts i ancorada amb cargols sobre pav iment de formigó

11,51 127,93 1.472,47

03.03 m   Barana acer corten,passamà,unt./100cm,=95cm,anc.mo              

Barana d'acer corten composta per passamà de 100x5mm, travessers verticals
també amb passamà de 100x5mm , muntants cada 100 cm , de 95 cm d'alçària,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
pletina de refosç, segons plànols de detall

28,33 117,77 3.336,42

03.04 m2  Paviment contenidors HM-25/B/20/I+E,g=15cm,remol.mecànic        

Paviment de formigó HM-25/B/20/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat
mecànic

22,99 18,48 424,86

03.05 m2  Paviment rampa HA-25/P/20/I+E vibr.mecànic,remol.mecànic+4k     

Paviment de formigó HA-25/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge mecànic, re-
molinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars i acabat raspallat

52,06 21,68 1.128,66

03.06 m3  Formigó p/murs cont.,h<=3m, HA-25/P/20/IIa,cubilot              

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cu-
bilot

7,17 80,69 578,55

03.07 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura mur cont.h<=3m             

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'arma-
dura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

645,30 1,17 755,00

03.08 m2  Muntatge+desum.2 cara encofrat,plafó met.250x50cmp/mur conten.re

Muntatge i desmuntatge dos cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm,
per a murs de contencio de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3
m, per a deixar el formigó v ist

66,37 21,27 1.411,69

03.09 m3  Formigó rasa/pou fonament, HA-25/P/20/IIa,cubilot               

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

11,77 76,47 900,05

03.10 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou                   

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'arma-
dura de rases i pous

706,20 1,11 783,88

03.11 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

29,00 16,47 477,63
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PRESSUPOST

Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

03.12 m2  Formació d'escala pedra natural                                 

Formació de l'escala amb pedra natural de la zona, per mitjans manuals, de 30
cm d'estesa i 16 cm de contrapetjada, inclòs el replanteig i el rejuntat de juntes.
Totalment acabada

1,00 1.856,34 1.856,34

03.13 ut  Desplaçament de tuies                                           

Partida alçada pel desplaçament de les tuies al nou accés a la finca veina

1,00 315,15 315,15

TOTAL CAPITOL 03 : PALETERIA........................................................ 16.556,36
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Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 : XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         

04.01 m   Tub corbable corrugat polietilè,DN=75 mm,,impacte=28J,resist.com

Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a canalització soterrada

121,25 5,81 704,46

04.02 m3  Formigó fontament bàcul/llum. encastat, HM-20/B/20/I,camió      

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària mà-
x ima del granulat 20 mm, abocat amb camió

1,37 74,35 101,86

04.03 m   Tub rígid acer galv.,DN=30mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 30 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impac-
te de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat su-
perficialment

4,00 16,18 64,72

04.04 ut  Pericó 40x40x60 cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó               

Pericó de 40x40x60 cm, aamb parets de 15 cm de de maó calat i solera de for-
migó HM-20/P/20/I sobre llit de sorra, amb tapa i marc de fosa C-250 inclosa.

2,00 358,15 716,30

04.05 m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub                   

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6
mm2, col.locat en tub

126,25 6,77 854,71

04.06 m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

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

126,25 6,12 772,65

04.07 u   Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix , de 2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4,00 21,22 84,88

04.08 ut  Llum. Clàssic, Vuitcentista 650 Salvi 16 leds, 25 w. col. 3 m   

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus Clàssic, model Vuitcentista 650
de la marca Salv i, amb 16 leds i 25 w. h=650 mm, a=340 mm, muntada sobre
columna tipus Clàssic, model Villa de la marca Salv i; h=3,00 m.

4,00 1.090,45 4.361,80

04.09 ut  Llum. Clàssic, Vuitcentista 650 Salvi 16 leds, 25 w. braç 670 mm

Subminstrament i instal·lació de lluminàries tipus Clàssic, model Vuitcentista 650
de la marca Salv i, amb 16 leds i 25 w; h=650 mm, a=340 mm, muntada sobre
braç mural decoratiu tipus Clàssic, model Vuitcentista de la marca Salv i; l=670
mm.

1,00 668,05 668,05

04.10 ut  Llum. s.8520.19 Megazip Round hit-cri 35 w g12 3300 lm 5º Salvi 

Subministrament i instal·lació lluminària encastada a pav iment, model s.8520.19
Megazip Round hit-cri 35 w g12 3300 lm 5º de la marca Simes.

3,00 636,99 1.910,97

TOTAL CAPITOL 04 : XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC .......................... 10.240,40
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Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 : SEGURETAT I  SALUT                                               

05.01 ut  SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES                                  

Seguretat i salut en les obres d'execució, d'acrod amb el compliment de la nor-
mativa v igent. Inclou totes les mesures de protecció indivdual i col·lectiva de les
obres, aix í com la instal·lació de casetes pels treballadors i la farmaciola

1,00 980,00 980,00

TOTAL CAPITOL 05 : SEGURETAT I SALUT.......................................... 980,00
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Ajuntament Argelaguer                                           

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 : OBRES NO COMPRESES                                              

06.01 Pa  Senyalització de les obres                                      

Partida alçada per senyalització nocturna i diurna durant l'execució de les obres,
a justificar per la direcció facultativa en cas d'ésser necessari

1,00 500,00 500,00

06.02 Pa  Obres no compreses                                              

Partida alçada imprev istos a justificar segons quadre de preus,  a justificar per la
direcció facultativa en cas d'ésser necessari

1,00 700,00 700,00

TOTAL CAPITOL 06 : OBRES NO COMPRESES.................................... 1.200,00

TOTAL  PRESSUPOST............................................................................ 52.957,94
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RESUM DE PRESSUPOST

Ajuntament Argelaguer                                           

CAPITOL RESUM EUROS %

C01 DEMOLICIONS......................................................................................................................................... 1.254,22 2,37

C02 MOVIMENTS DE TERRES I FORMIGONS................................................................................................... 22.726,96 42,92

C03 PALETERIA............................................................................................................................................. 16.556,36 31,26

C04 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ................................................................................................................. 10.240,40 19,34

C05 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................................................. 980,00 1,85

C06 OBRES NO COMPRESES......................................................................................................................... 1.200,00 2,27

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 52.957,94

13,00% Despeses Generals....................... 6.884,53

6,00% Benefici industrial .......................... 3.177,48

10.062,01 10.062,01

21,00% I.V.A. .......................................... 13.234,19 13.234,19

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 76.254,14

Puja el pressupost d'execució per contracta l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

Argelaguer,  24 de març de 2015.
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