
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Projecte de consolidació del castell de Juià 

Separata contractació 2021 

 

Juià, Gironès 

Fase 2021 



 

 

Projecte de consolidació del castell de Juià  

Separata fase 2021 

 

La present separata correspon a les obres previstes per executar en fase 2021 al castell de 

Juià, dins del projecte global de fase 2021 “Projecte de consolidació del castell de Juià”. 

Aquesta separata s’ajusta al pressupost disponible en curs. 

 

A grans trets, es preveu executar la passera sobre el fossat, per tal de permetre l’accés al 

recinte interior, actualment molt dificultós. Les obres d’excavació en extensió del fossat nord 

s’executaran en fases futures. 

 

Memòria arquitectònica – projecte global 
 
El projecte actual preveu la continuació dels treballs endegats els anys anteriors. En concret, 

es va fer un primer projecte el 2014, durant el qual es van consolidar les restes de paret que 

estaven en estat de ruïna imminent (mur nord). La part més alta havia perdut fragments 

importants del revestiment exterior de pedra, de manera que el farcit interior de terra quedava 

exposat als elements meteorològics. L’any 2015 es va fer una gran intervenció de descoberta 

arqueològica de l’interior del castell, que estava enterrat per les seves pròpies runes, molta 

part amb màquina excavadora. Es va poder perfilar el perímetre de la fortificació que, com ja 

s’ha esmentat, era de planta quadrada. També es van fer petits treballs de consolidació. Tota 

l’actuació estigué coordinada pels tècnics del Servei de Monuments. 

 

El 2016 continuà el procés de recerca arqueològica amb una excavació més manual de 

l’interior del recinte. Es van desmuntar les restes d’una escala d’accés a les desaparegudes 

estances superiors del castell, que havia aparegut l’any anterior, prèvia numeració de les 

peces per permetre la seva futura reconstrucció.  Alhora es van assolir els paviments originals 

del sector sud-oest i s’assolí el nivell de circulació de tot l’interior del pati central. També es 

van consolidar els morters originals de la paret sud-oest i part de les parets del perímetre, 

sobretot els fulls exteriors amb les pedres originals trobades, per evitar la seva degradació. 

 

El 2017 s’ha continuat l’excavació fora del pati central. S’han trobat noves estances lligades a 

l’entrada, amb materials arqueològics importants. També s’ha continuat la consolidació de les 

parets del perímetre amb l’afegit de filades per assegurar l’interior de les parets original. Com 

en d’anys anteriors, els tècnics del Servei de Monuments han fet el seguiment de l’actuació 

arqueològica i de la consolidació. 



 

 

A les fases 2018 i 2019 s’ha fet un aixecament exhaustiu de les actuacions de consolidació 

anteriors. S’ha recrescut una mica més el revestiment de la paret de carreus exterior del 

perímetre per acostar-nos al coronament del full interior. La part de sobre de les parets s’ha 

rejuntat amb el manteniment dels indicis de quan són parets doblades, desaigües, espitlleres 

o d’altres elements. S’ha disposat un paviment de sauló i calç en sec sobre un geotèxtil a 

l’interior, amb l’objectiu de protegir les restes de paviments de calç existents. També s’ha 

plantejat una primera actuació per facilitar la visita al conjunt, a través de la reproducció actual 

de l’escala central del patí. S’han reubicat els elements de graó recuperats i els que manquen 

s’han reconstruït amb formigó blanc acolorit com la pedra original i de forma reculada. També 

s’hi ha instal·lat una barana mínima de passamans de ferro corten d’oxidació controlada. 

Paral·lelament s’ha continuat l’excavació arqueològica en les estances annexes a l’entrada i a 

la part nord-oest de la fortificació. 

 

L’any 2020 s’han continuat les operacions de restauració i consolidació, en concret s’ha 

actuat al sector nord, on s’ha excavat arqueològicament gran part del fossat. Aquí han 

aparegut les arrencades dels arcs de la passera que comunicava el camí de la banda nord 

amb l’interior del recinte fortificat. Aquest pas elevat era format per tres arcs adovellats 

separats que formaven un pont. Aquest pas tenia un pendent aproximat del 26%, segons els 

testimonis dels nivells d’ús i d’arrencada de les estructures. En aquesta campanya també es 

van consolidar diverses estructures d’aquest àmbit nord, i es va incorporar una malla de 

protecció a la barana de l’escala-mirador de l’interior del recinte.  

 

En aquesta fase 2021 es preveu seguir continuant les excavacions arqueològiques, en 

concret per descobrir més extensió de fossat a la banda nord, i per exhaurir arqueològicament 

les estances del castell, ja que queda pendent l’espai a ponent del recinte superior. Es preveu 

la consolidació de les estructures que surtin de les excavacions, així com els murs cantoners 

a nord-oest que delimiten el fossat, ja que es troben en mal estat de conservació. Aquestes 

actuacions seran supervisades per un arqueolèg/a. 

 

D’altra banda, es creu molt interessant recuperar aquest pas elevat per afavorir la comprensió 

del funcionament del castell. També, per permetre una entrada adequada al recinte, que es 

troba a cota molt més elevada que l’entorn i que implica que actualment l’accés a les cotes 

superiors sigui bastant complicat. Alhora, es vol recuperar el camí original d’arribada fins 

l’arrencada d’aquest pont, actualment zona embardissada a la cara nord. Les arrencades dels 



 

arcs es completaran amb les dovelles que s’han anat acopiant durant tota l’excavació del 

fossat. També es consolidaran les parets massissades que hi ha als ronyons dels arcs, tant a 

l’arrencada com a l’arribada, per evitar l’erosió i degradació d’aquests paraments. 

 

Aquest pas per damunt del fossat es preveu de perfileria d’acer corten, de dimensions 

mínimes, de 1’20 m d’amplada, i amb paviment tipus relliga per permetre observar les restes 

de les arcades i l’interior del fossat. L’estructura serà formada per dues jàsseres d’acer corten 

amb perfil tipus U, que arrencaran al nivell original d’inici del pont i acabaran al nivell 

d’arribada original del pont. Per tal de reduir la llum a assolir i en conseqüència, reduir el 

cantell dels perfils, s’incorporaran uns pilars mínims en creu, formats també per perfils d’acer 

corten, que aniran a buscar els ronyons d’aquests arcs. Les baranes seran formades per 

perfils d’acer corten de 40x10mm, amb muntants separats aproximadament cada 1,20 m.  

 

En totes les actuacions de consolidació d’estructures descobertes fruit de l’excavació, així 

com la consolidació de les arrencades dels arcs del pont, s’emprarà morter de calç 1:4 amb 

calç hidràulica natural NHL 3,5. En el cas de recrescuts i paredats, així com en la continuació 

parcial de les dovelles dels arcs, s’emprarà la pedra acopiada de les excavacions; prèvia 

senyalització amb malla tipus ‘mallatex’. 

 

S’adjunten plànols del projecte global. 

 

Girona, juny de 2021. 

 

 
 

 

 

Lluís Bayona i Prats Irene Llusent Guillamet 

Arquitecte Cap del Servei de Monuments  Arquitecta del Servei de Monuments  

Diputació de Girona Diputació de Girona 
 

 
 

 

 

 



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 1351Z001 ut Obertura amb mitjans manuals de pous per fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb
abocat manualment, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
col.locació de platina d'ancoratge del pont

175,02 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-2 H148Z000 u Mesures, proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a la direcció facultativa 400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 ICZ1Z000 d Subministre i lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, col·locat a l'obra inclós les
proteccions segons normativa i la part proporcional de gas-oil.

33,25 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-5 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km. Inclós amortització diaria, previssió 30 dies.

7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 K12CZC15 h Camió transport especial 45,42 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final.

228,80 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-8 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final

207,71 €

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

P-9 K214Z003 h Ajudes de paleteria a la manyeria 36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 K221Z5622 h Treballs amb mini excavadora sobre cadenes, de suport a l'excavació arqueologica i per
treballs de càrrega runa/terres sobre dúmper, inclòs temps d'espera.

50,19 €

(CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-11 K221ZA011 d Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor 128,96 €

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

P-12 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-14 K443Z001 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb perfils d'acer d'oxidació controlada 'corten'
de 20 mm de gruix, soldats amb electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es
recolzin contra el sòl aniran encastats 150mm. D'acord amb detalls d'especejament de
projecte

7,00 €



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

(SET EUROS)

P-15 K443Z002 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb pletines d'acer d'oxidació controlada 'corten',
soldades amb electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es recolzin contra el sòl
aniran encastats 150mm. D'acord amb detalls d'especejament de projecte

12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-16 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució d'alguns carreus i fixació de
les pedres soltes, repàs i rejuntat del parament amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL
3,5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja prèvia del parament

56,88 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 K4G2Z039 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra de recuperació, d'una cara vista, col·locada amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5. Inclòs la col·locació de malla de color
blau per diferenciar l'original/primitiu de la part nova.

276,96 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 K863ZRE1 m2 Formació de graons amb entramat metàl·lic d'acer d'oxidació controlada tipus ''corten'', de
malla 33x11 entre eixos, platina portant 35x2mm, separadora platina de 10x2 mm. de mides
variables segons espeçament (a comprovar a l'obra). Les soldadures entre les diferents
peces es realitzaran amb electrodes especials per aquest tipus d'acer. Cadascuna de les
relligues s'adaptarà a les mides del graó, tot i que en l'amidament s'han regularitzat les
mesures.

232,06 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-19 K8JZU003 m2 Coronament de parament de paredat de gruix variable, amb pedra/lloses de
recuperació/aplec, col·locada seguint la tipologia existent, amb morter de calç i sorra, amb
380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

37,77 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 L1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1351Z001 ut Obertura amb mitjans manuals de pous per fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb
abocat manualment, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
col.locació de platina d'ancoratge del pont

175,02 €

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

22,17680 €

E2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

11,89656 €

E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

49,03395 €

K2RAZ000 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat i deposició controlada
a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,42633 €

B065EN2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

9,00900 €

Altres conceptes 79,47736 €

P-2 H148Z000 u Mesures, proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a la direcció facultativa 400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-3 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,36 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,06840 €

Altres conceptes 1,13160 €

P-4 ICZ1Z000 d Subministre i lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, col·locat a l'obra inclós les
proteccions segons normativa i la part proporcional de gas-oil.

33,25 €

Altres conceptes 33,25000 €

P-5 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km. Inclós amortització diaria, previssió 30 dies.

7,85 €

Altres conceptes 7,85000 €

P-6 K12CZC15 h Camió transport especial 45,42 €

Altres conceptes 45,42000 €

P-7 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final.

228,80 €

Altres conceptes 228,80000 €

P-8 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final

207,71 €

Altres conceptes 207,71000 €

P-9 K214Z003 h Ajudes de paleteria a la manyeria 36,48 €

Altres conceptes 36,48000 €

P-10 K221Z5622 h Treballs amb mini excavadora sobre cadenes, de suport a l'excavació arqueologica i per
treballs de càrrega runa/terres sobre dúmper, inclòs temps d'espera.

50,19 €

Altres conceptes 50,19000 €



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-11 K221ZA011 d Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor 128,96 €

Altres conceptes 128,96000 €

P-12 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,53 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-13 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

11,60 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

11,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 K443Z001 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb perfils d'acer d'oxidació controlada 'corten'
de 20 mm de gruix, soldats amb electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es
recolzin contra el sòl aniran encastats 150mm. D'acord amb detalls d'especejament de
projecte

7,00 €

B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
PNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a
mida partint de planxes de 3000x1500x10 mm.

3,92400 €

Altres conceptes 3,07600 €

P-15 K443Z002 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb pletines d'acer d'oxidació controlada 'corten',
soldades amb electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es recolzin contra el sòl
aniran encastats 150mm. D'acord amb detalls d'especejament de projecte

12,08 €

B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
PNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a
mida partint de planxes de 3000x1500x10 mm.

3,92400 €

Altres conceptes 8,15600 €

P-16 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució d'alguns carreus i fixació de
les pedres soltes, repàs i rejuntat del parament amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL
3,5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja prèvia del parament

56,88 €

Altres conceptes 56,88000 €

P-17 K4G2Z039 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra de recuperació, d'una cara vista, col·locada amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5. Inclòs la col·locació de malla de color
blau per diferenciar l'original/primitiu de la part nova.

276,96 €

Altres conceptes 276,96000 €

P-18 K863ZRE1 m2 Formació de graons amb entramat metàl·lic d'acer d'oxidació controlada tipus ''corten'', de
malla 33x11 entre eixos, platina portant 35x2mm, separadora platina de 10x2 mm. de mides
variables segons espeçament (a comprovar a l'obra). Les soldadures entre les diferents
peces es realitzaran amb electrodes especials per aquest tipus d'acer. Cadascuna de les
relligues s'adaptarà a les mides del graó, tot i que en l'amidament s'han regularitzat les
mesures.

232,06 €

B44ZZ001 m2 Religa metàl.lica amb entramat de 35*2/10*2 mm. en amb acer d'oxidació controlada
´´corten´´

193,31400 €

Altres conceptes 38,74600 €

P-19 K8JZU003 m2 Coronament de parament de paredat de gruix variable, amb pedra/lloses de
recuperació/aplec, col·locada seguint la tipologia existent, amb morter de calç i sorra, amb
380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

37,77 €

B0G1Z020 m Peça de pedra calcària nacional de 10 cm de gruix, buixardada, per a coronament de paredat
de fins a 60 cm d'amplària, amb tres cares vistes, aristades i escairades

5,02250 €
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Altres conceptes 32,74750 €

P-20 L1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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MA D'OBRA

A010A000 h Arqueòleg director 28,60000 €

A010A100 h Arqueòleg ajudant 25,58000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,36000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,36000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,29000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 20,36000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,69000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,04000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,94000 €

A0135000 h Ajudant soldador 17,62000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 17,94000 €

A013F000 h Ajudant manyà 18,01000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,94000 €

A0140000 h Manobre 16,12000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,71000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,12000 €
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MAQUINÀRIA

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,49000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 50,19000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,77000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,10000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 4,75000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,26000 €

B065EN2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

90,09000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0G1Z020 m Peça de pedra calcària nacional de 10 cm de gruix, buixardada, per a coronament de paredat de
fins a 60 cm d'amplària, amb tres cares vistes, aristades i escairades

100,45000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,57000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

8,00000 €

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,00000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,19000 €

B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida partint de
planxes de 3000x1500x10 mm.

3,60000 €

B44ZZ001 m2 Religa metàl.lica  amb entramat de 35*2/10*2 mm. en  amb acer d'oxidació controlada ´´corten´´ 191,40000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 143,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,71000 = 16,71000

Subtotal: 16,71000 16,71000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,26000 = 98,80000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

Subtotal: 125,53640 125,53640

COST DIRECTE 143,44340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,44340

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,36000 = 0,10180

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,94000 = 0,08970

Subtotal: 0,19150 0,19150

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,17000 = 0,01170

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

1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,64170 0,64170

COST DIRECTE 0,83320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83320
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ELEMENTS COMPOSTOS

D6111011 m3 Pedra de recuperació carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 87,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0136000 h Ajudant picapedrer 1,500 /R x 17,94000 = 26,91000

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 20,36000 = 61,08000

Subtotal: 87,99000 87,99000

COST DIRECTE 87,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,99000

D6117001 m3 Carreu de pedra de recuperació per a maçoneria Rend.: 1,000 888,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 30,000 /R x 20,36000 = 610,80000

A0136000 h Ajudant picapedrer 15,000 /R x 17,94000 = 269,10000

Subtotal: 879,90000 879,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 8,79900

COST DIRECTE 888,69900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 888,69900
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PARTIDES D'OBRA

1351Z001P-1 ut Obertura amb mitjans manuals de pous per fonament
de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat manualment,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i col.locació de platina d'ancoratge
del pont

Rend.: 0,918 175,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,12000 = 35,11983

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 20,36000 = 44,35730

Subtotal: 79,47713 79,47713

Materials

B065EN2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

0,100      x 90,09000 = 9,00900

Subtotal: 9,00900 9,00900

Partides d'obra

K2RAZ000 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat i deposició controlada a centre de reciclatge
de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,250      x 13,70530 = 3,42633

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

20,000      x 1,10884 = 22,17680

E2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

0,100      x 118,96560 = 11,89656

E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

15,000      x 3,26893 = 49,03395

Subtotal: 86,53364 86,53364

COST DIRECTE 175,01977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,01977

E2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 118,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,200 /R x 16,12000 = 116,06400

Subtotal: 116,06400 116,06400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,90160

COST DIRECTE 118,96560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,96560

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,94000 = 0,14352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,36000 = 0,12216

Subtotal: 0,26568 0,26568

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,17000 = 0,00597

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,83320 = 0,83320

Subtotal: 0,83917 0,83917

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 1,10884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10884

E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 17,62000 = 0,88100

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 20,29000 = 1,01450

Subtotal: 1,89550 1,89550

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,10000 = 0,15500

Subtotal: 0,15500 0,15500

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,19000 = 1,19000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,19000 1,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02843

COST DIRECTE 3,26893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26893

H148Z000P-2 u Mesures, proteccions i instal·lacions de seguretat i
salut, a justificar a la direcció facultativa

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

HBC19081P-3 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,070 /R x 16,12000 = 1,12840

Subtotal: 1,12840 1,12840

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,57000 = 0,06840

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,22840 0,22840

COST DIRECTE 1,35680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35680

ICZ1Z000P-4 d Subministre i lloguer de grup electrògen de 20 a 30
kVA, col·locat a l'obra inclós les proteccions segons
normativa i la part proporcional de gas-oil.

Rend.: 1,000 33,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,000 /R x 4,75000 = 33,25000

Subtotal: 33,25000 33,25000

COST DIRECTE 33,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,25000
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PARTIDES D'OBRA

K1213251P-5 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km. Inclós amortització diaria, previssió
30 dies.

Rend.: 1,000 7,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,94000 = 1,79400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 21,04000 = 2,63000

Subtotal: 4,42400 4,42400

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 32,53000 = 1,62650

Subtotal: 1,62650 1,62650

Partides d'obra

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

20,000      x 0,09000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 7,85050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85050

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20

1,000      x 0,09000 = 0,09000
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PARTIDES D'OBRA

m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

K12CZC15P-6 h Camió transport especial Rend.: 1,000 45,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000

Subtotal: 45,42000 45,42000

COST DIRECTE 45,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,42000

K1A25200P-7 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final.

Rend.: 1,000 228,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A000 h Arqueòleg director 8,000 /R x 28,60000 = 228,80000

Subtotal: 228,80000 228,80000

COST DIRECTE 228,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,80000

K1A26300P-8 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització de l'informe final

Rend.: 1,000 207,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A100 h Arqueòleg ajudant 8,000 /R x 25,58000 = 204,64000

Subtotal: 204,64000 204,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,06960

COST DIRECTE 207,70960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,70960
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PARTIDES D'OBRA

K214Z003P-9 h Ajudes de paleteria a la manyeria Rend.: 1,000 36,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,12000 = 16,12000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 20,36000 = 20,36000

Subtotal: 36,48000 36,48000

COST DIRECTE 36,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,48000

K221Z5622P-10 h Treballs amb mini excavadora sobre cadenes, de
suport a l'excavació arqueologica i per treballs de
càrrega runa/terres sobre dúmper, inclòs temps
d'espera.

Rend.: 1,000 50,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 1,000 /R x 50,19000 = 50,19000

Subtotal: 50,19000 50,19000

COST DIRECTE 50,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,19000

K221ZA011P-11 d Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual
de terres sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 128,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 16,12000 = 128,96000

Subtotal: 128,96000 128,96000

COST DIRECTE 128,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,96000

K2R35037P-12 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,170 /R x 32,53000 = 5,53010

Subtotal: 5,53010 5,53010



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,53010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53010

K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 89,49000 = 0,62643

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,131 /R x 38,77000 = 5,07887

Subtotal: 5,70530 5,70530

COST DIRECTE 5,70530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70530

K2RA61H0P-13 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60000

K2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 10,00000 = 8,00000
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Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00000

K2RAZ000 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat i deposició controlada a centre de reciclatge
de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000

K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

1,000      x 5,70530 = 5,70530

Subtotal: 13,70530 13,70530

COST DIRECTE 13,70530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,70530

K443Z001P-14 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb
perfils d'acer d'oxidació controlada 'corten' de 20 mm
de gruix, soldats amb electrode especial pel tipus
d'acer. Els passamans que es recolzin contra el sòl
aniran encastats 150mm. D'acord amb detalls
d'especejament de projecte

Rend.: 2,652 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,210 /R x 20,69000 = 1,63835

A013F000 h Ajudant manyà 0,210 /R x 18,01000 = 1,42613

Subtotal: 3,06448 3,06448

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,010 /R x 3,10000 = 0,01169

Subtotal: 0,01169 0,01169

Materials

B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats

1,090      x 3,60000 = 3,92400
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en calent en planxa, tallat a mida partint de planxes
de 3000x1500x10 mm.

Subtotal: 3,92400 3,92400

COST DIRECTE 7,00017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00017

K443Z002P-15 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb
pletines d'acer d'oxidació controlada 'corten', soldades
amb electrode especial pel tipus d'acer. Els
passamans que es recolzin contra el sòl aniran
encastats 150mm. D'acord amb detalls
d'especejament de projecte

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,210 /R x 20,69000 = 4,34490

A013F000 h Ajudant manyà 0,210 /R x 18,01000 = 3,78210

Subtotal: 8,12700 8,12700

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,010 /R x 3,10000 = 0,03100

Subtotal: 0,03100 0,03100

Materials

B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons PNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida partint de planxes
de 3000x1500x10 mm.

1,090      x 3,60000 = 3,92400

Subtotal: 3,92400 3,92400

COST DIRECTE 12,08200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08200

K4G2Z001P-16 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i
restitució d'alguns carreus i fixació de les pedres
soltes, repàs i rejuntat del parament amb morter 1:4
de calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja
prèvia del parament

Rend.: 1,000 56,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 20,36000 = 24,43200

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,12000 = 19,34400

Subtotal: 43,77600 43,77600

Materials
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D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,030      x 143,44340 = 4,30330

D6111011 m3 Pedra de recuperació carejada per a maçoneria 0,100      x 87,99000 = 8,79900

Subtotal: 13,10230 13,10230

COST DIRECTE 56,87830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,87830

K4G2Z039P-17 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra de
recuperació, d'una cara vista, col·locada amb morter
de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.
Inclòs la col·locació de malla de color blau per
diferenciar l'original/primitiu de la part nova.

Rend.: 1,000 276,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,12000 = 96,72000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 20,36000 = 122,16000

Subtotal: 218,88000 218,88000

Materials

D6117001 m3 Carreu de pedra de recuperació per a maçoneria 0,025      x 888,69900 = 22,21748

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,250      x 143,44340 = 35,86085

Subtotal: 58,07833 58,07833

COST DIRECTE 276,95833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,95833

K863ZRE1P-18 m2 Formació de graons amb entramat metàl·lic d'acer
d'oxidació controlada tipus ''corten'', de malla 33x11
entre eixos, platina portant 35x2mm, separadora
platina de 10x2 mm. de mides variables segons
espeçament (a comprovar a l'obra). Les soldadures
entre les diferents peces es realitzaran amb
electrodes especials per aquest tipus d'acer.
Cadascuna de les relligues s'adaptarà a les mides del
graó, tot i que en l'amidament s'han regularitzat les
mesures.

Rend.: 1,000 232,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 20,69000 = 20,69000

A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 18,01000 = 18,01000

Subtotal: 38,70000 38,70000
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Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,10000 = 0,04650

Subtotal: 0,04650 0,04650

Materials

B44ZZ001 m2 Religa metàl.lica  amb entramat de 35*2/10*2 mm. en
amb acer d'oxidació controlada ´´corten´´

1,010      x 191,40000 = 193,31400

Subtotal: 193,31400 193,31400

COST DIRECTE 232,06050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,06050

K8JZU003P-19 m2 Coronament de parament de paredat de gruix
variable, amb pedra/lloses de recuperació/aplec,
col·locada seguint la tipologia existent, amb morter de
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 37,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,12000 = 7,25400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 20,36000 = 18,32400

Subtotal: 25,57800 25,57800

Materials

B0G1Z020 m Peça de pedra calcària nacional de 10 cm de gruix,
buixardada, per a coronament de paredat de fins a 60
cm d'amplària, amb tres cares vistes, aristades i
escairades

0,050      x 100,45000 = 5,02250

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,050      x 143,44340 = 7,17217

Subtotal: 12,19467 12,19467

COST DIRECTE 37,77267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,77267

L1215250P-20 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000
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Obra 01 PRESSUPOST CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

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

1 entorn 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 ICZ1Z000 d Subministre i lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, col·locat a l'obra inclós les proteccions segons
normativa i la part proporcional de gas-oil.

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

1 previsió 20 dies 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km. Inclós amortització diaria, previssió 30 dies.

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

1 front nord previsió 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 L1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

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

1 front nord previsió 20,000 5,000 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió 30 dies

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 K12CZC15 h Camió transport especial

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

1 transport anada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 muntatge passera 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 transport tornada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES I RESIDUS

1 K221Z5622 h Treballs amb mini excavadora sobre cadenes, de suport a l'excavació arqueologica i per treballs de càrrega
runa/terres sobre dúmper, inclòs temps d'espera.

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

1 previsió 3 dies 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 previsió terres/runes àmbit nord 120,000 1,200 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 àmbit oest recinte superior 25,000 0,500 1,300 16,250 C#*D#*E#*F#
4 esponjament 30%

TOTAL AMIDAMENT 16,250

3 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

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

1 previsió terres/runes àmbit nord 120,000 1,200 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 àmbit oest recinte superior 25,000 0,500 1,300 16,250 C#*D#*E#*F#
4 esponjament 30%

TOTAL AMIDAMENT 16,250

Obra 01 PRESSUPOST CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
Capítol 03  PALETERIA

1 K4G2Z039 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra de recuperació, d'una cara vista, col·locada amb morter de calç 1:4
amb calç hidràulica natural NHL 3,5. Inclòs la col·locació de malla de color blau per diferenciar l'original/primitiu
de la part nova.

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

1 previsió i àmbit arcades 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució d'alguns carreus i fixació de les pedres soltes,
repàs i rejuntat del parament amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja prèvia del parament

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

1 cantonada nord-oest previsió 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 K8JZU003 m2 Coronament de parament de paredat de gruix variable, amb pedra/lloses de recuperació/aplec, col·locada
seguint la tipologia existent, amb morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

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

1 cantonada nord-oest previsió 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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4 K214Z003 h Ajudes de paleteria a la manyeria

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

1 24 hores 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 1351Z001 ut Obertura amb mitjans manuals de pous per fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat manualment,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i col.locació de platina d'ancoratge del
pont

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

1 2 sabates corregudes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
Capítol 04  MANYERIA

1 K443Z001 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb perfils d'acer d'oxidació controlada 'corten' de 20 mm de gruix,
soldats amb electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es recolzin contra el sòl aniran encastats
150mm. D'acord amb detalls d'especejament de projecte

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

1 Jàsseres 0,041 8.000,000 2,000 656,000 C#*D#*E#*F#
3 5% mermes i retalls 656,000 0,050 32,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,800

2 K443Z002 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb pletines d'acer d'oxidació controlada 'corten', soldades amb
electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es recolzin contra el sòl aniran encastats 150mm.
D'acord amb detalls d'especejament de projecte

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

1 Pilar creu perfil 1 (90x10mm) (ml) 7,200 4,600 33,120 C#*D#*E#*F#
2 Pilar creu perfil 2 (40x10mm) (ml) 3,200 4,600 14,720 C#*D#*E#*F#
3 Connectors entre bigues (30x10mm)

1,20m
2,880 17,000 48,960 C#*D#*E#*F#

4 Passamans anclatge (40x10mm)
0,50m

1,600 4,000 6,400 C#*D#*E#*F#

5 Barana (40x10mm) 84,000 2,000 168,000 C#*D#*E#*F#
7 Mermes i retalls 5% 270,000 0,050 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,700

3 K863ZRE1 m2 Formació de graons amb entramat metàl·lic d'acer d'oxidació controlada tipus ''corten'', de malla 33x11 entre
eixos, platina portant 35x2mm, separadora platina de 10x2 mm. de mides variables segons espeçament (a
comprovar a l'obra). Les soldadures entre les diferents peces es realitzaran amb electrodes especials per aquest
tipus d'acer. Cadascuna de les relligues s'adaptarà a les mides del graó, tot i que en l'amidament s'han
regularitzat les mesures.

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

1 Graons 1,201 0,596 18,000 12,884 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

EUR



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,884

Obra 01 PRESSUPOST CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
Capítol 05  TREBALLS ARQUEÒLOGICS

1 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per
a la realització de l'informe final.

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

1 previsió de 8 dies 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 permisos, treballs, informe, memòria

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realització de l'informe final

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

1 previsió de 7 dies 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 K221ZA011 d Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor

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

1 7 dies 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 H148Z000 u Mesures, proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a la direcció facultativa

EUR



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractació 2021

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 3)

1,36 25,000 34,00

2 ICZ1Z000 d Subministre i lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, col·locat a
l'obra inclós les proteccions segons normativa i la part proporcional de
gas-oil. (P - 4)

33,25 20,000 665,00

3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Inclós amortització diaria, previssió 30 dies. (P - 5)

7,85 0,000 0,00

4 L1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 20)

0,09 0,000 0,00

5 K12CZC15 h Camió transport especial (P - 6) 45,42 30,000 1.362,60

TOTAL Capítol 01.01 2.061,60

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractació 2021

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES I RESIDUS

1 K221Z5622 h Treballs amb mini excavadora sobre cadenes, de suport a l'excavació
arqueologica i per treballs de càrrega runa/terres sobre dúmper, inclòs
temps d'espera. (P - 10)

50,19 24,000 1.204,56

2 K2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

5,53 16,250 89,86

3 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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) (P - 13)

11,60 16,250 188,50

TOTAL Capítol 01.02 1.482,92

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractació 2021

Capítol 03 PALETERIA

1 K4G2Z039 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra de recuperació, d'una
cara vista, col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica
natural NHL 3,5. Inclòs la col·locació de malla de color blau per
diferenciar l'original/primitiu de la part nova. (P - 17)

276,96 3,000 830,88

2 K4G2Z001 m2 Consolidació i reparació de paraments de maçoneria i restitució
d'alguns carreus i fixació de les pedres soltes, repàs i rejuntat del
parament amb morter 1:4 de calç hidràulica natural NHL 3,5, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l., inclòs p.p. de neteja prèvia del

56,88 18,000 1.023,84

EUR



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

PRESSUPOST Pàg.: 2

parament (P - 16)

3 K8JZU003 m2 Coronament de parament de paredat de gruix variable, amb
pedra/lloses de recuperació/aplec, col·locada seguint la tipologia
existent, amb morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica
natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 19)

37,77 12,000 453,24

4 K214Z003 h Ajudes de paleteria a la manyeria (P - 9) 36,48 24,000 875,52

5 1351Z001 ut Obertura amb mitjans manuals de pous per fonament de formigó armat
HA-30/B/20/IIIb abocat manualment, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i col.locació de platina
d'ancoratge del pont (P - 1)

175,02 2,000 350,04

TOTAL Capítol 01.03 3.533,52

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractació 2021

Capítol 04 MANYERIA

1 K443Z001 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb perfils d'acer
d'oxidació controlada 'corten' de 20 mm de gruix, soldats amb
electrode especial pel tipus d'acer. Els passamans que es recolzin
contra el sòl aniran encastats 150mm. D'acord amb detalls
d'especejament de projecte
(P - 14)

7,00 688,800 4.821,60

2 K443Z002 kg Subministrament i col.locació d'estructures amb pletines d'acer
d'oxidació controlada 'corten', soldades amb electrode especial pel
tipus d'acer. Els passamans que es recolzin contra el sòl aniran
encastats 150mm. D'acord amb detalls d'especejament de projecte
(P - 15)

12,08 284,700 3.439,18

3 K863ZRE1 m2 Formació de graons amb entramat metàl·lic d'acer d'oxidació
controlada tipus ''corten'', de malla 33x11 entre eixos, platina portant
35x2mm, separadora platina de 10x2 mm. de mides variables segons
espeçament (a comprovar a l'obra). Les soldadures entre les diferents
peces es realitzaran amb electrodes especials per aquest tipus d'acer.
Cadascuna de les relligues s'adaptarà a les mides del graó, tot i que
en l'amidament s'han regularitzat les mesures. (P - 18)

232,06 12,884 2.989,86

TOTAL Capítol 01.04 11.250,64

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractació 2021

Capítol 05 TREBALLS ARQUEÒLOGICS

1 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final. (P - 7)

228,80 8,000 1.830,40

2 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final (P - 8)

207,71 7,000 1.453,97

3 K221ZA011 d Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre
camió o contenidor (P - 11)

128,96 7,000 902,72

TOTAL Capítol 01.05 4.187,09

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractació 2021

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

EUR



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 H148Z000 u Mesures, proteccions i instal·lacions de seguretat i salut, a justificar a
la direcció facultativa (P - 2)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Capítol 01.06 400,00

EUR



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

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

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA 2.061,60

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES I RESIDUS 1.482,92

Capítol 01.03  PALETERIA 3.533,52

Capítol 01.04  MANYERIA 11.250,64

Capítol 01.05  TREBALLS ARQUEÒLOGICS 4.187,09

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 400,00

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contrac 22.915,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.915,77

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

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

Obra 01 Pressupost CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - Separata contractac 22.915,77

22.915,77

euros



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ – SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021 
Municipi: JUIÀ                                 Comarca: GIRONÈS 
DIPUTACIÓ DE GIRONA – SERVEI DE MONUMENTS 
TREBALLS DE PALETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 
 
 

 
 
 

CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ 
SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021 

TREBALLS DE PALETERIA 

 
 

 

 

EXECUCIÓ MATERIAL (I) 18.728,68 €

13% DESPESES GENERALS s/(I) 2.434,73 €

  6% BENEFICI INDUSTRIAL s/(I) 1.123,72 €

        TOTAL (II) 22.287,13 €

21%  I. V . A. s/(II) 4.680,30 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 26.967,43 €

 

 

 

El pressupost d’execució per contracte dels treballs corresponents a arqueologia puja a la quantitat 
de VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(26.967,43 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona, juny de 2021. 
 
 
 
 
 
LLUÍS BAYONA i PRATS    IRENE LLUSENT GUILLAMET 
Arquitecte, Cap del Servei de Monuments    Arquitecta del Servei de Monuments 
Diputació de Girona      Diputació de Girona 
 

 



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ – SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021 
Municipi: JUIÀ                                 Comarca: GIRONÈS 
DIPUTACIÓ DE GIRONA – SERVEI DE MONUMENTS 
TREBALLS D’ARQUEOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 
 
 

 
 
 

CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ 
SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021 

TREBALLS D’ARQUELOGIA 

 
 

 

 
EXECUCIÓ MATERIAL (I) 4.187,09 

13% DESPESES GENERALS s/(I) 544,32 

251,23 

4.982,64 

21%  I. V . A. s/(II) 1.046,35 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 6.028,99 

  6% BENEFICI INDUSTRIAL s/(I)

        TOTAL (II)

 
 

 

El pressupost d’execució per contracte dels treballs corresponents a arqueologia puja a la quantitat 
de SIS MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (6.028,99 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona, juny de 2021. 
 
 
 
 
 
LLUÍS BAYONA i PRATS    IRENE LLUSENT GUILLAMET 
Arquitecte, Cap del Servei de Monuments    Arquitecta del Servei de Monuments 
Diputació de Girona      Diputació de Girona 
 



CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021
municipi: JUIÀ                              comarca: GIRONÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA-SERVEI DE MONUMENTS
CONSOLIDACIÓ CASTELL JUIÀ - SEPARATA CONTRACTACIÓ 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 22.915,77

13 % Despeses generals SOBRE 22.915,77...................................................................... 2.979,05

6 % Benefici industrial SOBRE 22.915,77.......................................................................... 1.374,95

Subtotal 27.269,77

21 % IVA SOBRE 27.269,77............................................................................................... 5.726,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 32.996,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )

Girona, juny de 2021.

LLUÍS BAYONA I PRATS                                                  IRENE LLUSENT GUILLAMET
Arquitecte                                                                          Arquitecta
Cap del Servei de Monuments                                          Servei de Monuments
Diputació de Girona                                                          Diputació de Girona



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte de consolidació del castell de Juià 

Separata contractació 2021 

Plànols – projecte global 

 

Juià, Gironès 

Fase 2021 
 



PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIÀ

JUIÀ – FASE 2021

Índex de plànols escala

1 LOCALITZACIÓ

1/10.000

1.01 Situació

2 ESTAT ACTUAL

2.01 Planta 1/250

2.02 Seccions 1/250

3 PROPOSTA

3.01 Planta actuacions 1/250

3.02 Seccions 1/250

3.03 Pont 1/50

3.04 Secció est-oest 1/50

3.05 Secció oest-est 1/50

3.06 Secció sud-nord 1 1/50

3.07 Secció sud-nord 2 1/50

3.08 Secció nord-sud 1 1/50

3.09 Secció nord-sud 2 1/50

3.10 Vistes pont

3.11 Visió general

4 DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA

4.01 Detalls pont 1 1/25

4.02 Detalls pont 2 1/25

4.03 Detalls pont 3 1/10

4.04 Especejament pont 1/10

4.05 Axonometria muntatge



MUNICIPI:

COMARCA:

DATA:

NÚM CLAU: DELINEANT:

ARQUITECTES:
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ESCALA

ARXIU

PROJECTE DE RESTAURACIÓ

DEL CASTELL DE JUIÀ

FASE 2021

JUIÀ

GIRONÈS

ABRIL 2021

1.18.02 LLUÍS PRAT i BUSQUETS

LLUÍS BAYONA i PRATS

Àrea de cultura, Noves Tecnologies,

Esports i Educació

Monuments

Diputació de Girona

IRENE LLUSENT GUILLAMET
1/10.000

1.18.02 Juià 2021.dwg

1 Localització

SITUACIÓ

1.01



MUNICIPI:

COMARCA:

DATA:

NÚM CLAU: DELINEANT:
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PLÀNOL
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ARXIU

PROJECTE DE RESTAURACIÓ

DEL CASTELL DE JUIÀ

FASE 2021

JUIÀ

GIRONÈS

ABRIL 2021

1.18.02 LLUÍS PRAT i BUSQUETS

LLUÍS BAYONA i PRATS

Àrea de cultura, Noves Tecnologies,

Esports i Educació

Monuments

Diputació de Girona

IRENE LLUSENT GUILLAMET
1/250

1.18.02 Juià 2021.dwg

2 Estat Actual

PLANTA

2.01



SECCIÓ EST-OEST 1 SECCIÓ OEST-EST 1

SECCIÓ SUD-NORD 1 SECCIÓ SUD-NORD 2

A 60 cm a est respecte eix central pont

SECCIÓ NORD-SUD 2

A 60 cm a oest respecte eix central pont

SECCIÓ NORD-SUD 1
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NÚM CLAU: DELINEANT:
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PLÀNOL

ESCALA

ARXIU

PROJECTE DE RESTAURACIÓ

DEL CASTELL DE JUIÀ

FASE 2021

JUIÀ

GIRONÈS

ABRIL 2021

1.18.02 LLUÍS PRAT i BUSQUETS

LLUÍS BAYONA i PRATS

Àrea de cultura, Noves Tecnologies,

Esports i Educació

Monuments

Diputació de Girona

IRENE LLUSENT GUILLAMET
1/250

1.18.02 Juià 2021.dwg

2 Estat Actual

SECCIONS

2.02



E2. Excavació arqueològica 2

P. Pont d'accés

E1. Excavació arqueològica 1

C. Consolidació d'estructures

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 1

Excavació arqueològica al recinte del sector oest que queda

pendent d'excavar a l'ambit superior del castell.

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 2

Continuació de l'excavació al fossat, seguint cap a ponent

del pont a la franja nord del fossat.

CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES

A la cantonada nord-oest del recinte del castell, consolidació

de les estructures a la vista i que apareguin fruit de

l'excavació. Eliminació de vegetació amb aplicació de

biocida, rejuntats de paraments verticals i coronaments.

Paredat en punts de manca de material puntual. Amb morter

de calç hidràulica natural NH 3,5 amb textura i cromatisme

similars a l'original. Pel que fa a les estructures que

apareguin fruit de l’excavació, si s’escau, es procedirà a

paredar amb pedra reaprofitada, seguint la tipologia de

maçoneria i emprant el mateix tipus de morter de calç que

per al rejuntat. També es repararan els coronaments

d’aquestes estructures.

PONT D'ACCÉS

Recuperació de l'accés original al recinte fortificat, per

damunt del fossat a la banda nord. En aquest punt, Es

preveu una passera inclinada amb graons de 59,6x15,5 cm,

que respon a la inclinació original deduïda a partir de les

restes d'arrencada de l'arc.
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Graonat

G1 Formació de graonat amb panells d'entramat d'acer corten  de 1121x596x30mm. Perfil longitudinal de

30x2mm, intereix 33mm. Perfil transversal de 10x2mm, intereix 11mm. Graonat disposat en pendent

del 26%: 596 petja i 155mm contrapetja)

Barana

B1 Formació de barana amb perfils d'acer corten de 40x10mm, muntants cada 1230mm, coincidint cada

dos graons, i passamà a 900mm d'altura

Arcada

A1 Reconstrucció parcial de les dues arrencades de l'arc central, a partir de les dovelles acopiades durant

les excavacions prèvies, amb morter de calç hidràulica natural NH 3,5 amb textura i cromatisme

similars a l'original

A2 Farcit de l'interior de l'arcada per tal de consolidar els dos murs a banda i banda del fossat, amb

maçoneria de pedra reaprofitada i morter de calç hidràulica natural NH 3,5 amb textura i cromatisme

similars a l'original
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4 Definició Constructiva

DETALLS PONT 1

4.01

Llegenda constructiva

Fonamentació

F1 Fonament format per sabata correguda de formigó armat, 50x40x150cm.

Recobert en la seva totalitat per maçoneria de pedra. Armadura de 3Ø16 a

dalt i a baix, i estreps Ø8 cada 15cm. Amb pates per a platina pilar

embegudes

F2 Platina per a rebre pilar, embeguda en sabata de formigó. 20x20x1cm, amb

esperes soldades. Capa d'imprimació antioxidació

Estructura

E1 Pilar d'acer corten format per pletines en creu de 90mm d'ala i 10mm

d'amplada. Soldat a platina inferior i a jàssera superior

E2 Jàssera de cantell amb perfil U d'acer corten format per ànima de

180x10mm, i dues ales de 50x20mm. Tall de biax a l'arrencada i l'arribada

per tal d'adaptar-se al perfil del graonat

E3 Connector entre jàsseres format per perfil d'acer corten de 30x10mm

E4 Connector de les jàsseres als murs i coronaments preexistents, format per

esperes de pletines de 40x10mm encastades a estructures
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30x2mm, intereix 33mm. Perfil transversal de 10x2mm, intereix 11mm. Graonat disposat en pendent
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18 unitats

Relliga d'entramat metàl·lic d'acer corten

18 graons

Perfils longitudinals 2x30mm intereix 33mm; perfils transversals 2x10mm intereix 11mm

SECCIÓ TIPUS PONT
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2 unitats

22 unitats

Platina 10mm gruix

Platina 10mm gruix

2 unitats

Platina 10mm gruix

4 unitats

Platina 20mm gruix

Muntants de barana

Passamans de barana

Ànimes jàsseres pont

Ales jàsseres pont

2 unitats

Platina 10mm gruix

Muntats creu pilar arribada

4 unitats

Platina 10mm gruix

Muntants creu pilar arribada

2 unitats

Platina 10mm gruix

Muntants arribada superior

2 unitats

Platina 10mm gruix

Muntats creu pilar arrencada

4 unitats

Platina 10mm gruix

Muntants creu pilar arrencada

PLANXA CORTEN 10 mm

PLANXA CORTEN 20 mm

4 unitats

Platina 20mm gruix

Retorn ales jàsseres pont

4 unitats

Platina 20mm gruix

Retorn ales jàsseres pont

cotes en mm

1:10

17 unitats

Platina 10mm gruix

Connexions biga-biga darrere graons
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AXONOMETRIA MUNTATGE

4.05

Proposta d'agrupació per a transport i muntatge en obra
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