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MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE TANCAMENTS I RAMPA DE MINUSVÀLIDS 

EXTERIORS AL PAVELLO MUNICIPAL DE  MONT-RAS 

 

  

 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.0. PROMOTOR I DIRECCIÓ TÈCNICA 

 

El promotor d'aquesta obra és L’Ajuntament de Mont-ras, amb adreça a la Plaça de l’Ajuntament, 1 

de Mont-ras i CIF P1711700C. 

La present memòria valorada ha estat redactada pels serveis tècnics municipals. 

 

 

1.1. EMPLAÇAMENT 

 

L'emplaçament de les actuacions de referència són: 

Al C/ Mestres Mas Grau i Badia s/n de Mont-ras (Girona). Es tracta del tancament d’una zona 

exterior al pavelló municipal , del proveïment d’una rampa de minusvàlids per accedir des de la 

vorera del c/Mas Grau i Badia, fins a la zona de la pista de bitlles . I de la instal·lació d’uns 

portals d’accés a la zona de pista i a la zona de serveis de l’Escola de Mont-ras .  

 

1.2. ANTECEDENTS 

 

Pavelló Municipal : En l’actualitat l’Ajuntament de Mont-ras ha acabat les obres d’ampliació i 

adequació contra incendis del Pavelló municipal .Per deixar aquestes obres 

completament acabades i aptes pel seu us es preveuen executar unes obres 

exteriors complementàries que contemplen la millora en la seguretat i 

accessibilitat tant del pavelló com de la zona de la pista esportiva i de l’accés 

a les zones de serveis de l’escola de Mont-ras .  

                                      Les obres que contempla aquesta memòria valorada son unes actuacions 

situades a la banda Nord del Pavelló , i que milloren l’accessibilitat i 

seguretat  en preveure realitzar accés per a minusvàlids i tanques i portals 

protectors  .  

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ 

 

L’actuació que es preveu en aquesta memòria valorada contempla els següents treballs :  

 

- Enderroc d’un tram de mur de blocs de formigó per accés a rampa de minusvàlids . 

- Formació de remat perimetral al mur de blocs de formigó que delimita el c/Mas Grau i Badia .  

- Col·locació de panells de tanca sobre mur de blocs de formigó . 

- Suministre i instal·lació de porta peatonal corredera per protegir rampa accés minusvàlids . 

- Suministre i instal·lació de portal correder davant escales accés pista esportiva . 

- Suministre i instal.lació de portal correder , motoritzat per accés a vehicles en zona esportiva i de    

   serveis de l’escola . 

- Excavació fonaments i transport de runes a abocador , per suport rampa de minusvàlids . 

- Formació de fonaments de formigó armat en rampa minusvàlids . 

- Formació de murs de blocs  per revestir en laterals de rampa de minusvàlids . 

- Formació de llosa de formigó armat en rampa minusvàlids .  

- Pavimentació i arrebossat rampa minusvàlids . 

- Suministre i col·locació de baranes en rampa de minusvàlids .  

 

 

1.4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  

 

La memòria valorada que es presenta té com a objecte l’adequació i millora de les zones exteriors , 

situades a la banda Nord del Pavelló municipal de Mont-ras  

 Aquestes actuacions impliquen  : 

 

- Neteja de la zona d’actuació i desmuntatge de la tanca provisional  .  

- Excavació i transport de runes i terres per a formació de fonaments rampa minusvàlids . 

- Treballs necessaris per al trasllat d’un fanal existent pel seu desplaçament davant la rampa de         

  minusvàlids .  

- Enderroc d’una zona de mur de blocs per accés rampa minusvàlids .  

- Muntatge d’armadures i formigonat fonaments rampa minusvàlids  . 

- Formació de mur de blocs de formigó de 20 cm. Per revestir en formació de pendents rampa . 

- Muntatge d’armadures i formigonat , en formació de llosa de formigó armat rampa minusvàlids  . 

- Suministre i col·locació paviment antilliscant en rampa .  

 

 



 

 

 

- Arrebossat mestrejat en laterals de mur de blocs de la rampa .  

- Suministre i col·locació de baranes en rampa de minusvàlids .  

- Suministre i col·locació de remat mur de blocs de formigó vist .  

- Col·locació de panells de tanca sobre mur de blocs de formigó . 

- Suministre i instal·lació de porta peatonal corredera per protegir rampa accés minusvàlids . 

- Suministre i instal·lació de portal correder davant escales accés pista esportiva . 

- Suministre i instal·lació de portal correder i motoritzat per accés a vehicles en zona esportiva i de    

   serveis de l’escola . 

- Conjunt de mesures de seguretat i salut , necessàries per l’execució de les obres .  

 

 

 

Mont-ras, Gener  de 2017. 

Serveis Tècnics . 
 
 

 
 
Andreu Xicoira Gallart . 
Arquitecte Tècnic. 
Col·legiat 475 COAIAT – Girona .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. AMIDAMENTS  I  PRESSUPOST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV - V  Amidaments i Pressupost

Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal



1.3.- Façanes

1.3.1.- Fàbriques
1.3.1.1 M² Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica vista, formada per bloc de formigó de 25 cm

d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 0,700 1,050Rampa acces minusvalids 

1,050 1,050

Total m² : 1,050 8,53 € 8,96 €

Parcial nº 1 Demolicions : 8,96 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Demolicions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 1 - 15



2.1.- Moviment de terres en obra civil

2.1.1.- Treballs preliminars
2.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals i mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de

les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega
a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 1,000 70,000Extraccio tanques i repas remat mur 

70,000 70,000

Total m² : 70,000 0,74 € 51,80 €

2.1.2.- Excavacions
2.1.2.1 M Excavació en rases per a allotjament de la xarxa d'instal.lacions del porter automàtic , de fins a 20 cm

d'amplada i 50 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Inclús posterior tapat manual d'aquesta.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,260 105,260Rasa instal.lacions portal automatic 

105,260 105,260

Total m : 105,260 3,12 € 328,41 €

2.2.- Moviment de terres en edificació

2.2.1.- Excavacions

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 2 - 15



2.2.1.1 M³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila tova, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 1,500 0,600 9,000Fonaments rampa minusvalids 

9,000 9,000

Total m³ : 9,000 18,25 € 164,25 €

Parcial nº 2 Acondicionament del terreny : 544,46 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 3 - 15



3.2.- Superficials

3.2.1.- Sabates corregudes
3.2.1.1 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb

formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 100 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 1,400 0,500 7,000Fonaments rampa 

7,000 7,000

Total m³ : 7,000 181,51 € 1.270,57 €

Parcial nº 3 Fonamentacions : 1.270,57 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Fonamentacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 4 - 15



4.3.- Paviments

4.3.2.- Continus de formigó
4.3.2.1 M² Formació de paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb

formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè; tractat
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre
el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó. També p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó;
col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació del formigó. Sense incloure l'execució de la base
de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de
retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m² : 11,920 27,38 € 326,37 €

Parcial nº 4 Ferms i paviments urbans : 326,37 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Ferms i paviments urbans

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 5 - 15



8.5.- Il·luminació viària

8.5.1.- Fanals
8.5.1.1 … Desmuntatge i recol.locació fanal existent i instal·lació de fanal, compost per columna cilíndrica d'acer

galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1 lluminària rectangular . Inclús dau de fonamentació realitzat
amb formigó en massa HM-20/P/20/I, làmpada, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntada,
connexionada i comprovada, inclou l'excavació i fonamnetació .
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació
de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total P.A. : 1,000 1.400,00 € 1.400,00 €

Parcial nº 8 Equipament urbà : 1.400,00 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 8 Equipament urbà

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 6 - 15



9.2.- Paviments

9.2.1.- De pedra natural
9.2.1.1 M² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de Pedra d'Abaran, per aexteriors , de 60x40x2 cm,

acabat tosquejat; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Inclús
formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en
el suport, rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la
mateixa tonalitat de les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellament i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Estesa de la capa de
morter. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Espolsada de la superfície amb ciment.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud. Farciment de les juntes de
dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 1,300 13,000Pavimentacio rampa minusvalids 

13,000 13,000

Total m² : 13,000 46,80 € 608,40 €

9.3.- Morters industrials per a enlluït i lliscat

9.3.1.- Capes decoratives d'acabat
9.3.1.1 M² Formació en façanes i paraments exteriors , de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa, amb

morter industrial per a arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color
gris , acabat llis, compost de ciment blanc, pols de marbre i additius orgànics i inorgànics. Aplicat manual o
mecànicament sobre una capa base de morter industrial (no inclosa en aquest preu), i un cop iniciat
l'enduriment, remolinar el material amb un remolinador de fusta o plàstic. Fins i tot p/p de preparació de la
superfície de suport, formació de junts, racons, arestes, rematades en els trobaments amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície, curat del morter, i protecció de la fusteria amb cinta
adhesiva de pintor.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Aplicació i acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Total m² : 4,100 18,20 € 74,62 €

9.4.- Pintures en paraments exteriors

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 9 Revestiments i extrasdossats

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 7 - 15



9.4.1.- Plàstiques
9.4.1.1 M² Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura plàstica, color

blanc, textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de pintura autonetejable, basada en resines de
Pliolite i dissolvents orgànics, com a fixador de superfície, i dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa,
acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i
permeable al vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment: 0,065 l/m² cada mà). També p/p de preparació i
neteja prèvia del suport de morter industrial, en bon estat de conservació, mitjançant raspalls o elements
adequats i fegat de petites adherències i imperfeccions formació de junts, racons, arestes i acabaments en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Total m² : 8,100 4,94 € 40,01 €

Parcial nº 9 Revestiments i extrasdossats : 723,03 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 9 Revestiments i extrasdossats

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 8 - 15



11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
####… Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria

de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total Ut : 0,500 1.030,00 € 515,00 €

Parcial nº 11 Seguretat i salut : 515,00 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 11 Seguretat i salut

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 9 - 15



12.1.- Tancaments exteriors

12.1.1.- Acabaments de mur de tancament
12.1.1.1 M Subministrament i col·locació de llosa prefabricat de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en

peces de 50x30x4 cm, amb trencaaigües, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10,
creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclús p/p de preparació de la superfície de suport,
replanteig, segellat entre peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes especial per a revestiments
de prefabricats de formigó i tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació sobre el conjunt de
pintura hidròfuga incolora en dues capes.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació, aplomat,
anivellació i alineació de les peces. Rejuntat i neteja. Aplicació de dues capes de pintura hidròfuga incolora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,700 60,700Remat mur de blocs 

60,700 60,700

Total m : 60,700 25,06 € 1.521,14 €

12.1.2.- Reixes modulars
12.1.2.1 M Subministrament i muntatge de reixa modular d'acer laminat en calent, de 1,30x 2.83 m, acabat en color gris

acer, amb textura fèrria, formada per malla, tancament mitjançant unions reblonades, bastidor simple amb
placa de ferro de cantell i ancoratge del muntant tipus estructural mitjançant rebut en formigó. Protecció del
conjunt mitjançant galvanitzat en calent de gran resistència antioxidant; tractament de desengreix i fosfatat;
lacat al forn amb polièster ferrotexturat color gris acer. Màxima  adherència del revestiment exterior.
Totalment muntat en obra. Inclús p/p de tots els elements necessaris per a la seva col·locació (Cargolam,
accessoris, etc).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat i situació dels punts d'ancoratge. Preparació dels punts
d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant
l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,700 60,700Reixa sobre mur 

60,700 60,700

Total m : 60,700 55,00 € 3.338,50 €

12.1.3.- Portes

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 12 Urbanització interior de la parcel·la

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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12.1.3.1 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions
150x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a
dues cares, per accés peatonal. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Instal·lació de la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs
i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total Ut : 1,000 800,00 € 800,00 €

12.1.3.2 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions
475x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a
dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de
tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i
rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada
i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i
guies.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total Ut : 1,000 1.798,48 € 1.798,48 €

12.1.3.3 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions
500x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a
dues cares, per a accés de vehicles. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per
obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i
topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó
HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, material de
connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Connexionat elèctric. Repàs i
greixatge de mecanismes i guies. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total Ut : 1,000 3.053,26 € 3.053,26 €

Parcial nº 12 Urbanització interior de la parcel·la : 10.511,38 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 12 Urbanització interior de la parcel·la

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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13.1.- Fàbrica estructural

13.1.1.- Murs de fàbrica sense armar
13.1.1.1 M² Execució de mur de càrrega de 25 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó, llis estàndard color gris,

40x20x25 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig,
anivellació i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,020 8,040Mur de carrega rampa 

8,040 8,040

Total m² : 8,040 46,45 € 373,46 €

13.2.- Defenses

13.2.1.- Baranes i passamans
13.2.1.1 M Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb

bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm;
muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats
cada 12 cm i soldats entre sí, per escala recta d'un tram. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment
acabada i llesta per pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions al parament. Resolució
de les unions entre trams.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Barana -passama rampa 

10,000 10,000

Total m : 10,000 84,82 € 848,20 €

Parcial nº 13 Façanes i particions : 1.221,66 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 13 Façanes i particions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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14.1.- Formigó armat

14.1.1.- Lloses massisses
14.1.1.1 M² Formació de llosa massissa de formigó armat, inclinada, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 15

cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 12 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, com a malla superior i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
com a malla inferior; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
a revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p
de replanteig, nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i curació del formigó. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la
planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del
perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 1,300 13,000Llosa rampa 

13,000 13,000

Total m² : 13,000 85,53 € 1.111,89 €

Parcial nº 14 Estructures : 1.111,89 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 14 Estructures

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material

1 Demolicions 8,96 €
1.3.- Façanes 8,96 €

1.3.1.- Fàbriques 8,96 €

2 Acondicionament del terreny 544,46 €
2.1.- Moviment de terres en obra civil 380,21 €

2.1.1.- Treballs preliminars 51,80 €
2.1.2.- Excavacions 328,41 €

2.2.- Moviment de terres en edificació 164,25 €
2.2.1.- Excavacions 164,25 €

3 Fonamentacions 1.270,57 €
3.2.- Superficials 1.270,57 €

3.2.1.- Sabates corregudes 1.270,57 €

4 Ferms i paviments urbans 326,37 €
4.3.- Paviments 326,37 €

4.3.2.- Continus de formigó 326,37 €

8 Equipament urbà 1.400,00 €
8.5.- Il·luminació viària 1.400,00 €

8.5.1.- Fanals 1.400,00 €

9 Revestiments i extrasdossats 723,03 €
9.2.- Paviments 608,40 €

9.2.1.- De pedra natural 608,40 €
9.3.- Morters industrials per a enlluït i lliscat 74,62 €

9.3.1.- Capes decoratives d'acabat 74,62 €
9.4.- Pintures en paraments exteriors 40,01 €

9.4.1.- Plàstiques 40,01 €

11 Seguretat i salut 515,00 €
11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 515,00 €

11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 515,00 €

12 Urbanització interior de la parcel·la 10.511,38 €
12.1.- Tancaments exteriors 10.511,38 €

12.1.1.- Acabaments de mur de tancament 1.521,14 €
12.1.2.- Reixes modulars 3.338,50 €
12.1.3.- Portes 5.651,74 €

13 Façanes i particions 1.221,66 €
13.1.- Fàbrica estructural 373,46 €

13.1.1.- Murs de fàbrica sense armar 373,46 €
13.2.- Defenses 848,20 €

13.2.1.- Baranes i passamans 848,20 €

14 Estructures 1.111,89 €
14.1.- Formigó armat 1.111,89 €

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost

Pàgina: 14 - 15



14.1.1.- Lloses massisses 1.111,89 €

Total .........: 17.633,32 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DISSET MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Mont-ras , Gener del 2017
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost
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V Pressupost: Resum

Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal



1 Demolicions
1.3 Façanes
1.3.1 Fàbriques ...................................................................................................................................… 8,96

Total 1.3 Façanes ..........: 8,96

Total 1 Demolicions ..........: 8,96
2 Acondicionament del terreny

2.1 Moviment de terres en obra civil
2.1.1 Treballs preliminars ...................................................................................................................… 51,80
2.1.2 Excavacions ..............................................................................................................................… 328,41

Total 2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 380,21
2.2 Moviment de terres en edificació
2.2.1 Excavacions ..............................................................................................................................… 164,25

Total 2.2 Moviment de terres en edificació ..........: 164,25

Total 2 Acondicionament del terreny ..........: 544,46
3 Fonamentacions

3.2 Superficials
3.2.1 Sabates corregudes ................................................................................................................… 1.270,57

Total 3.2 Superficials ..........: 1.270,57

Total 3 Fonamentacions ..........: 1.270,57
4 Ferms i paviments urbans

4.3 Paviments
4.3.2 Continus de formigó ................................................................................................................… 326,37

Total 4.3 Paviments ..........: 326,37

Total 4 Ferms i paviments urbans ..........: 326,37
8 Equipament urbà

8.5 Il·luminació viària
8.5.1 Fanals .........................................................................................................................................… 1.400,00

Total 8.5 Il·luminació viària ..........: 1.400,00

Total 8 Equipament urbà ..........: 1.400,00
9 Revestiments i extrasdossats

9.2 Paviments
9.2.1 De pedra natural .....................................................................................................................… 608,40

Total 9.2 Paviments ..........: 608,40
9.3 Morters industrials per a enlluït i lliscat
9.3.1 Capes decoratives d'acabat ................................................................................................… 74,62

Total 9.3 Morters industrials per a enlluït i lliscat ..........: 74,62
9.4 Pintures en paraments exteriors
9.4.1 Plàstiques ...................................................................................................................................… 40,01

Total 9.4 Pintures en paraments exteriors ..........: 40,01

Total 9 Revestiments i extrasdossats ..........: 723,03
11 Seguretat i salut

11.1 Sistemes de protecció col·lectiva
11.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ...............................................................… 515,00

Total 11.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 515,00

Total 11 Seguretat i salut ..........: 515,00
12 Urbanització interior de la parcel·la

12.1 Tancaments exteriors
12.1.1 Acabaments de mur de tancament .................................................................................… 1.521,14
12.1.2 Reixes modulars ......................................................................................................................… 3.338,50
12.1.3 Portes ........................................................................................................................................… 5.651,74

Total 12.1 Tancaments exteriors ..........: 10.511,38

Total 12 Urbanització interior de la parcel·la ..........: 10.511,38

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Resum del pressupost
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13 Façanes i particions
13.1 Fàbrica estructural
13.1.1 Murs de fàbrica sense armar ...............................................................................................… 373,46

Total 13.1 Fàbrica estructural ..........: 373,46
13.2 Defenses
13.2.1 Baranes i passamans .............................................................................................................… 848,20

Total 13.2 Defenses ..........: 848,20

Total 13 Façanes i particions ..........: 1.221,66
14 Estructures

14.1 Formigó armat
14.1.1 Lloses massisses .......................................................................................................................… 1.111,89

Total 14.1 Formigó armat ..........: 1.111,89

Total 14 Estructures ..........: 1.111,89
Pressupost d'execució de material (PEM) 17.633,32
13% de despeses generals 2.292,33
6% de benefici industrial 1.058,00

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 20.983,65
21% 4.406,57

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + I… 25.390,22

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS NORANTA
EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS.

Mont-ras , Gener del 2017
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Tancaments i rampa minusvalids Exterior Pavelló Municipal
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Resum del pressupost
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