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ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte Tecnic .:



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament? X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar? X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instalꞏlacions? X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls? X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 30,000 1,70 36,170 1,41 51,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 36,170 51,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 36,170 51,000

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat? Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Superfície de reforma o rehabilitació: 1500

Tipus de rehabilitació:

8,00 %

Superfície d'obra nova equivalent 330

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 8,596 12,033
Inert-ceràmica (170103) 13,432 12,089
NE-barreja (170904) 0,257 0,104
NE-guix (170802) 3,208 1,296
NE-metall (170407) 0,594 0,214
NE-fusta (170201) 4,781 1,195
NE-plàstic (170203) 3,417 0,522
NE-cartró (150101) 3,919 0,274
Especial (150110) 0,721 0,036
TOTAL 38,925 27,763

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %  ( 20% màxim)

Reforma poca entitat (coef. 0,3)

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

170903*

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

S’Utilitzen?codi CER

170903*

170903*

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 8,596 12,033 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 13,432 12,089 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 36,170 51,000

22,028 24,122 0,000 0,000 36,170 51,000

NE-barreja 170904 0,257 0,104 0,000 0,000
NE-guix 170802 3,208 1,296 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,594 0,214 0,000 0,000
NE-fusta 170201 4,781 1,195 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 3,417 0,522 0,000 0,000
NE-cartró 150101 3,919 0,274

16,176 3,605 0,000 0,000 0,000 0,000

38,204 27,727 0,000 0,000 36,170 51,000

Especial 150110 0,721 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000
0,721 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000

38,925 27,763 0,000 0,000 36,170 51,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 8,596 12,033
Inert-ceràmica 170103 13,432 12,089
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 36,170 51,000

58,198 75,122

NE-barreja 170904 0,257 0,104
NE-guix 170802 3,208 1,296
NE-metalls barrejats 170407 0,594 0,214
NE-fusta 170201 4,781 1,195
NE-plàstic 170203 3,417 0,522
NE-cartró 150101 3,919 0,274

16,176 3,605

74,374 78,727

Especials 150110 0,721 0,036
0,721 0,036

75,095 78,763

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 12,033 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 12,089 No
Metall 2,0 0,214 No
Fusta 1,0 1,195 Si
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,522 Si
Paper i cartró 0,5 0,274 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 8,596
Inert-ceràmica 13,432
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 36,170 36,170 51,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 36,170 36,170 51,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom
Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

E 1043.08

Observacions

Observacions

5,870 6,428 E 1043.08 Pere Giralt Sagrera S.A. 

Pere Giralt Sagrera S.A. 

Pere Giralt Sagrera S.A. 

Pere Giralt Sagrera S.A. 

Observacions

1,275

0,911

0,158 0,057

0,319

0,139

0,0731,045

0,855 Pere Giralt Sagrera S.A. 

E 1043.08

E 1043.08

E 1043.08

E 1043.08

Pere Giralt Sagrera S.A. 

Pere Giralt Sagrera S.A. 

0,345

0,068 0,028 E 1043.08

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

3

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades. m3 85,00 3,50 297,50

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.) ut 1,00 55,00 55,00

352,50

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 27,763 T

Total dipòsit (*) = 305,39 €

3 juny de 2022

Andreu Xicoira Gallart 
Arquitecte Tecnic .

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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1. Introducció

2. Drets i obligacions

3. Riscos més freqüents A l´obra

4. Mesures preventives de caràcter general

5. Mesures preventives de caràcter particular

6. Disposicions específiques de seguretat i salut durant l´execució de les obres
7. Equips de protecció col lectiva

8. Equips de protecció individual
9. Condicions d´índole facultativa

10. Normativa legal d’aplicació 













































IV - V  Amidaments i Pressupost

Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest



2.1.- Moviment de terres en obra civil

2.1.2.- Excavacions
2.1.2.1 ACE020 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
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 13,500 11,000 0,250 37,125caixa zona jocs Llar Infants 
2 4,000 15,100 0,250 30,200caixa zona jocs petanca 
1 15,500 15,500 0,250 60,063Caixa jocs Pilarin Bayes 

127,388 127,388

Total m³ : 127,388 7,14 € 909,55 €

2.1.4.- Perfilats, refinaments i rasantejos
2.1.4.1 ACP040 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.

Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.100 1.100,000zona verda davant Rest. Mont-ras

320 320,000Zona verda parc Pilarin 

1.420,000 1.420,000

Total m² : 1.420,000 0,24 € 340,80 €

2.2.- Moviment de terres en edificació

2.2.1.- Excavacions

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
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: 1 - 15



2.2.1.1 ADE010 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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 mà, 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, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i 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 28,100 1,000 0,600 16,860Base Gavions 
1 33,200 1,000 0,600 19,920base gavions 

36,780 36,780

Total m³ : 36,780 32,51 € 1.195,72 €

2.2.1.2 ADE010b M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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 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, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i 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.

Total m³ : 4,200 24,80 € 104,16 €

2.2.2.- Terraplenats

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
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



2.2.2.1 ADP010 M³ Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30
cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Estripat de paviment, allisada,
reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a
causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
350 350,000Terraplenat amb terres d'aportacio

zona parc Pilarin 

350,000 350,000

Total m³ : 350,000 10,97 € 3.839,50 €

Parcial nº 2 Acondicionament del terreny : 6.389,73 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 2 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.1.- Contencions

3.1.2.- Murs de gabions
3.1.2.1 CCG010 M³ Mur de gabions amb una cara vista compost per gabió de 2000x1000x1000 mm de malla de doble

torsió, hexagonal, de 50x70 mm, de filferro d'acer galvanitzat de 2,0 mm de diàmetre; i reblert amb
mitjans mecànics amb pedra calcària, de granulometria compresa entre 70 i 250 mm, amb
desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat necessari
per a evitar la deformació dels gabions durant el seu ompliment i assegurar l'alineació i aplomat
de l'estructura. Inclús cable d'acer per a subjecció del gabió.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Estesa dels gabions. Amarratge de
les arestes. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions. Reomplert dels
gabions. Tancament i lligat final dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 61,300 116,54 € 7.143,90 €

Parcial nº 3 Fonamentacions : 7.143,90 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 3 Fonamentacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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5.1.- Urbanes

5.1.1.- Xarxes d'enllumenat públic
5.1.1.1 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,

connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant
grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra. Realització de proves de servei.
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 U : 2,000 166,36 € 332,72 €

5.1.1.2 IUP050 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector
de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
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
1 41,000 41,000Enllumenat zona Rest. Mont-ras 
1 27,000 27,000xarxa zona retorl i arbre parc Pilarin 

68,000 68,000

Total m : 68,000 2,61 € 177,48 €

5.1.1.3 IUP060 M Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 10 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
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
1 41,000 41,000Zona rest. Mont-ras 
1 27,000 27,000Zona parc PIlarin 

68,000 68,000

Total m : 68,000 12,80 € 870,40 €

5.1.8.- Xarxes de sanejament

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 5 Instal·lacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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5.1.8.1 IUS073 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb
tancament hermètic per a conexions de xarxa d'enllumenat public .
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
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 U : 3,000 138,91 € 416,73 €

5.2.- Elèctriques

5.2.1.- Caixes generals de protecció
5.2.1.1 IEC020 U Subministrament i instal·lació en l'interior de arquetes de caixa estanca 30x30x25 cm tipus SERTSEM 

model T102 

subministrada i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc.
Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
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 U : 2,000 65,00 € 130,00 €

Parcial nº 5 Instal·lacions : 1.927,33 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 5 Instal·lacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 6 - 15



6.1.- Subministrament i plantació d'espècies

6.1.1.- Subministrament d'espècies
6.1.1.1 JSS010 U Liquidambar ; subministrament amb mota enrotllada amb tela metàl·lica.

Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 110,00 € 220,00 €

6.1.1.2 JSS010b U Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor
estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Zona Petanca 
4 4,000Zona parc Pilarin 
5 5,000Zona Llar d'infants 

11,000 11,000

Total U : 11,000 122,10 € 1.343,10 €

6.1.1.3 JSS010c U Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de diàmetre de tronc; subministrament en
contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 10,000 67,84 € 678,40 €

6.1.1.4 JSS040 U Avet  (Picea pungens hoopsii) de 300 a 350 cm d'altura; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 157,24 € 157,24 €

Parcial nº 6 Jardineria : 2.398,74 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 6 Jardineria

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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8.5.- Il·luminació viària

8.5.1.- Fanals
8.5.1.1 TIF010 U Fanal, model Visio Lira 30MP F4M2 PMMA SP DP165 GRIS G1 P:126 W de la casa SALVI o similars , de

6.00 m d'altura, compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor, de
6000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor
aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de
40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; . El preu inclou l'excavació de la fonamentació i
la formació de la fonamentació.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació del braç. Col·locació de la lluminària.
Connexionat. 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 U : 2,000 933,00 € 1.866,00 €

Parcial nº 8 Equipament urbà : 1.866,00 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 8 Equipament urbà

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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10.2.- Gestió de terres

10.2.1.- Transport de terres
10.2.1.1 GTA020 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 350,000 2,50 € 875,00 €

10.3.- Gestió de residus inertes

10.3.1.- Transport de residus inertes
10.3.1.1 GRA020b M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 30,000 6,64 € 199,20 €

10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 10 Gestió de residus

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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10.3.2.1 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 30,000 7,76 € 232,80 €

Parcial nº 10 Gestió de residus : 1.307,00 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 10 Gestió de residus

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
####… YCX010 U 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 U : 0,500 1.030,00 € 515,00 €

Parcial nº 11 Seguretat i salut : 515,00 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 11 Seguretat i salut

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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12.1.- Paviments exteriors

12.1.1.- Vorades
12.1.1.1 UXB010 M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x12 cm, per a

jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del
projecte i col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces.
Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
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
4 4,000 16,000Vorada  Zones Petanca 
4 15,100 60,400Vorada zona petanca 
2 11,000 22,000Parc Llar infants 
2 13,500 27,000Par llar infants 
4 15,500 62,000parc Pilarin
1 4,000 4,000Parc Pilarin 

191,400 191,400

Total m : 191,400 24,59 € 4.706,53 €

12.1.2.- Ribells
12.1.2.1 UXO010 M² Paviment gibrell per vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra tipus ull de perdiu , estesa i

rasantajada a ma, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, rassants previs,
estesa, reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 13,500 148,500Zona Jocs Llar Infants 
1 15,500 15,500 240,250Zona  Jocs Pilarin

388,750 388,750

Total m² : 388,750 6,92 € 2.690,15 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
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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12.1.2.2 UXO010b M² Paviment gibrell per vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i refinada a
mà, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, rassants previs, estesa, reforçat de
cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
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 : 120,800 5,37 € 648,70 €

12.2.- Jardineria

12.2.1.- Subministrament i plantació d'espècies
12.2.1.1 UJP010 U Plantació d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,

en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra
vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
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 U : 24,000 65,59 € 1.574,16 €

12.3.- Il·luminació exterior

12.3.1.- Projectors
12.3.1.1 UIP010 U Fanal, model Visio Lira 30MP F4M2 PMMA SP DP165 GRIS G1 P:126 W de la casa SALVI o similars,

amb pica per a terra i braç metal.lic simple . 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
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 U : 1,000 515,00 € 515,00 €

Parcial nº 12 Urbanització interior de la parcel·la : 10.134,54 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
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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Pressupost d'execució material

2 Acondicionament del terreny 6.389,73 €
2.1.- Moviment de terres en obra civil 1.250,35 €

2.1.2.- Excavacions 909,55 €
2.1.4.- Perfilats, refinaments i rasantejos 340,80 €

2.2.- Moviment de terres en edificació 5.139,38 €
2.2.1.- Excavacions 1.299,88 €
2.2.2.- Terraplenats 3.839,50 €

3 Fonamentacions 7.143,90 €
3.1.- Contencions 7.143,90 €

3.1.2.- Murs de gabions 7.143,90 €

5 Instal·lacions 1.927,33 €
5.1.- Urbanes 1.797,33 €

5.1.1.- Xarxes d'enllumenat públic 1.380,60 €
5.1.8.- Xarxes de sanejament 416,73 €

5.2.- Elèctriques 130,00 €
5.2.1.- Caixes generals de protecció 130,00 €

6 Jardineria 2.398,74 €
6.1.- Subministrament i plantació d'espècies 2.398,74 €

6.1.1.- Subministrament d'espècies 2.398,74 €

8 Equipament urbà 1.866,00 €
8.5.- Il·luminació viària 1.866,00 €

8.5.1.- Fanals 1.866,00 €

10 Gestió de residus 1.307,00 €
10.2.- Gestió de terres 875,00 €

10.2.1.- Transport de terres 875,00 €
10.3.- Gestió de residus inertes 432,00 €

10.3.1.- Transport de residus inertes 199,20 €
10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 232,80 €

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 10.134,54 €
12.1.- Paviments exteriors 8.045,38 €

12.1.1.- Vorades 4.706,53 €
12.1.2.- Ribells 3.338,85 €

12.2.- Jardineria 1.574,16 €
12.2.1.- Subministrament i plantació d'espècies 1.574,16 €

12.3.- Il·luminació exterior 515,00 €
12.3.1.- Projectors 515,00 €

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost
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Total .........: 31.682,24 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-U MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest



2 Acondicionament del terreny
2.1 Moviment de terres en obra civil
2.1.2 Excavacions ..............................................................................................................................… 909,55
2.1.4 Perfilats, refinaments i rasantejos ..........................................................................................… 340,80

Total 2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 1.250,35
2.2 Moviment de terres en edificació
2.2.1 Excavacions ..............................................................................................................................… 1.299,88
2.2.2 Terraplenats ..............................................................................................................................… 3.839,50

Total 2.2 Moviment de terres en edificació ..........: 5.139,38

Total 2 Acondicionament del terreny ..........: 6.389,73
3 Fonamentacions

3.1 Contencions
3.1.2 Murs de gabions .......................................................................................................................… 7.143,90

Total 3.1 Contencions ..........: 7.143,90

Total 3 Fonamentacions ..........: 7.143,90
5 Instal·lacions

5.1 Urbanes
5.1.1 Xarxes d'enllumenat públic ....................................................................................................… 1.380,60
5.1.8 Xarxes de sanejament ............................................................................................................… 416,73

Total 5.1 Urbanes ..........: 1.797,33
5.2 Elèctriques
5.2.1 Caixes generals de protecció ...............................................................................................… 130,00

Total 5.2 Elèctriques ..........: 130,00

Total 5 Instal·lacions ..........: 1.927,33
6 Jardineria

6.1 Subministrament i plantació d'espècies
6.1.1 Subministrament d'espècies ..................................................................................................… 2.398,74

Total 6.1 Subministrament i plantació d'espècies ..........: 2.398,74

Total 6 Jardineria ..........: 2.398,74
8 Equipament urbà

8.5 Il·luminació viària
8.5.1 Fanals .........................................................................................................................................… 1.866,00

Total 8.5 Il·luminació viària ..........: 1.866,00

Total 8 Equipament urbà ..........: 1.866,00
10 Gestió de residus

10.2 Gestió de terres
10.2.1 Transport de terres .................................................................................................................… 875,00

Total 10.2 Gestió de terres ..........: 875,00
10.3 Gestió de residus inertes
10.3.1 Transport de residus inertes ..................................................................................................… 199,20
10.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ................................................................… 232,80

Total 10.3 Gestió de residus inertes ..........: 432,00

Total 10 Gestió de residus ..........: 1.307,00
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 Paviments exteriors
12.1.1 Vorades ...................................................................................................................................… 4.706,53

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Resum del pressupost
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12.1.2 Ribells .......................................................................................................................................… 3.338,85
Total 12.1 Paviments exteriors ..........: 8.045,38

12.2 Jardineria
12.2.1 Subministrament i plantació d'espècies ............................................................................… 1.574,16

Total 12.2 Jardineria ..........: 1.574,16
12.3 Il·luminació exterior
12.3.1 Projectors .................................................................................................................................… 515,00

Total 12.3 Il·luminació exterior ..........: 515,00

Total 12 Urbanització interior de la parcel·la ..........: 10.134,54
Pressupost d'execució de material (PEM) 31.682,24
13% de despeses generals 4.118,69
6% de benefici industrial 1.900,93

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 37.701,86
21% 7.917,39

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + I… 45.619,25

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-CINC MIL SIS-CENTS
DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS.

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Resum del pressupost
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0.1 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
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.

1,05 €Mà d'obra
5,74 €Maquinària
0,14 €Mitjans auxiliars
0,21 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 7,14
Són SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m³

0.2 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,23 €Maquinària
0,01 €3 % Costos indirectes

Total per m² 0,24
Són VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m²

0.3 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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 mà, 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, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i 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.

7,02 €Mà d'obra
23,92 €Maquinària
0,62 €Mitjans auxiliars
0,95 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 32,51
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m³

0.4 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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 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, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i 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.

5,67 €Mà d'obra
17,94 €Maquinària
0,47 €Mitjans auxiliars
0,72 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 24,80
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m³

Codi Ut Descripció



0.5 m³ Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a
30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Estripat de paviment, allisada,
reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a
causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

1,73 €Mà d'obra
8,71 €Maquinària
0,21 €Mitjans auxiliars
0,32 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 10,97
Són DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m³

0.6 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb terra de préstec, i compactació
en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert
en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,03 €Mà d'obra
3,53 €Maquinària
4,91 €Materials
0,19 €Mitjans auxiliars
0,29 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 9,95
Són NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m³

0.7 m³ Mur de gabions amb una cara vista compost per gabió de 2000x1000x1000 mm de malla de
doble torsió, hexagonal, de 50x70 mm, de filferro d'acer galvanitzat de 2,0 mm de diàmetre; i
reblert amb mitjans mecànics amb pedra calcària, de granulometria compresa entre 70 i 250 mm,
amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
necessari per a evitar la deformació dels gabions durant el seu ompliment i assegurar l'alineació i
aplomat de l'estructura. Inclús cable d'acer per a subjecció del gabió.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Estesa dels gabions. Amarratge de
les arestes. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions. Reomplert dels
gabions. Tancament i lligat final dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

61,23 €Mà d'obra
8,15 €Maquinària

41,55 €Materials
2,22 €Mitjans auxiliars
3,39 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 116,54
Són CENT  SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

Codi Ut Descripció



0.8 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,
connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant
grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra. Realització de proves de servei.
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.

10,84 €Mà d'obra
0,13 €Maquinària

147,37 €Materials
3,17 €Mitjans auxiliars
4,85 €3 % Costos indirectes

Total per U 166,36
Són CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

0.9 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
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.

1,00 €Mà d'obra
1,48 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
0,08 €3 % Costos indirectes

Total per m 2,61
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m

0.10 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 10 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
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.

1,72 €Mà d'obra
10,47 €Materials
0,24 €Mitjans auxiliars
0,37 €3 % Costos indirectes

Total per m 12,80
Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m

0.11 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb
tancament hermètic per a conexions de xarxa d'enllumenat public .
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
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.

22,32 €Mà d'obra
109,90 €Materials

2,64 €Mitjans auxiliars
4,05 €3 % Costos indirectes

Total per U 138,91
Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U

Codi Ut Descripció



0.12 U Subministrament i instal·lació en l'interior de arquetes de caixa estanca 30x30x25 cm tipus SERTSEM 
model T102 

subministrada i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc.
Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
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.

63,11 €Sense descomposició
1,89 €3 % Costos indirectes

Total per U 65,00
Són SEIXANTA-CINC EUROS per U

0.13 U Liquidambar ; subministrament amb mota enrotllada amb tela metàl·lica.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

106,80 €Sense descomposició
3,20 €3 % Costos indirectes

Total per U 110,00
Són CENT  DEU EUROS per U

0.14 U Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor
estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

116,22 €Materials
2,32 €Mitjans auxiliars
3,56 €3 % Costos indirectes

Total per U 122,10
Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U

0.15 U Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de diàmetre de tronc; subministrament en
contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

64,57 €Materials
1,29 €Mitjans auxiliars
1,98 €3 % Costos indirectes

Total per U 67,84
Són SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

0.16 U Avet  (Picea pungens hoopsii) de 300 a 350 cm d'altura; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

149,67 €Materials
2,99 €Mitjans auxiliars
4,58 €3 % Costos indirectes

Total per U 157,24
Són CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U

Codi Ut Descripció



0.17 U Fanal, model Visio Lira 30MP F4M2 PMMA SP DP165 GRIS G1 P:126 W de la casa SALVI o similars , de
6.00 m d'altura, compost de columna troncocònica d'acer galvanitzat de 3 mm d'espessor, de
6000 mm d'altura, acabat pintat, amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles, conductor
aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de
40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; . El preu inclou l'excavació de la fonamentació i
la formació de la fonamentació.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació del braç. Col·locació de la lluminària.
Connexionat. 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.

905,83 €Sense descomposició
-0,01 €Per arrodoniment
27,18 €3 % Costos indirectes

Total per U 933,00
Són NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS per U

0.18 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

2,43 €Sense descomposició
0,07 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 2,50
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³

0.19 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

6,32 €Maquinària
0,13 €Mitjans auxiliars
0,19 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 6,64
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

0.20 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

7,38 €Maquinària
0,15 €Mitjans auxiliars
0,23 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 7,76
Són SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m³

Codi Ut Descripció



0.21 U 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.

1.000,00 €Sense descomposició
30,00 €3 % Costos indirectes

Total per U 1.030,00
Són MIL TRENTA EUROS per U

0.22 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x12 cm, per a
jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del
projecte i col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces.
Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
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.

11,82 €Mà d'obra
11,58 €Materials
0,47 €Mitjans auxiliars
0,72 €3 % Costos indirectes

Total per m 24,59
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m

0.23 m² Paviment gibrell per vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra tipus ull de perdiu , estesa i
rasantajada a ma, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, rassants previs,
estesa, reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
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.

0,32 €Mà d'obra
1,71 €Maquinària
4,56 €Materials
0,13 €Mitjans auxiliars
0,20 €3 % Costos indirectes

Total per m² 6,92
Són SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m²

0.24 m² Paviment gibrell per vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i refinada a
mà, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, rassants previs, estesa, reforçat de
cantells, humectació, piconat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat
mitjançant corró vibrador. Anivellació.
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.

1,33 €Mà d'obra
0,95 €Maquinària
2,83 €Materials
0,10 €Mitjans auxiliars
0,16 €3 % Costos indirectes

Total per m² 5,37
Són CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m²

0.25 U Plantació d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,
en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús
terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
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.

Codi Ut Descripció



11,82 €Mà d'obra
3,17 €Maquinària

47,44 €Materials
1,25 €Mitjans auxiliars
1,91 €3 % Costos indirectes

Total per U 65,59
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U

0.26 U Fanal, model Visio Lira 30MP F4M2 PMMA SP DP165 GRIS G1 P:126 W de la casa SALVI o similars,
amb pica per a terra i braç metal.lic simple . 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
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.

500,00 €Sense descomposició
15,00 €3 % Costos indirectes

Total per U 515,00
Són CINC-CENTS QUINZE EUROS per U

Codi Ut Descripció



V  Pressupost: Quadre de mà d'obra

Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest



1 Oficial 1ª electricista. 22,630 5,072 h 114,78
2 Oficial 1ª jardiner. 25,570 4,152 h 106,17
3 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,570 79,492 h 2.032,61
4 Ajudant construcció d'obra civil. 22,730 196,677 h 4.470,47
5 Ajudant electricista. 19,300 4,732 h 91,33
6 Peó ordinari construcció. 21,400 41,529 h 888,72
7 Peó jardiner. 21,400 8,304 h 177,71

Import total: 7.881,79

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Quadre de mà d'obra

Import

Nº Designació
Preu Quantitat Total

(Euros) (Hores) (Euros)
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V Pressupost: Quadre de materials

Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest



1 Sorra calcària seleccionada de picament, color, de 0 a
5 mm de diàmetre. 23,550 14,496 m³ 341,38

2 Sorra granítica seleccionada de picament, color, de 0 a
5 mm de diàmetre. 25,360 69,975 m³ 1.774,57

3 Pedra calcària de granulometria compresa entre 70 i
250 mm, amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50. 19,920 67,430 m³ 1.343,21

4 Gabió de 2000x1000x1000 mm de malla de doble torsió,
hexagonal, de 50x70 mm, de filferro d'acer galvanitzat
de 2 mm de diàmetre, segons UNE 36730. 29,240 32,183 U 941,03

5 Aigua. 1,500 2,108 m³ 3,16
6 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 33,860 1,723 t 58,34

7 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 66,430 0,294 m³ 19,53
8 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 60,630 8,039 m³ 487,40
9 Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat,

40x40x40 cm, per sanejament. 62,000 3,000 U 186,00
10 Tapa de PVC, per a pericons de sanejament de 40x40

cm, amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 41,390 3,000 U 124,17
11 Vorera prefabricada de formigó, 40x20x12 cm, per a

jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. 3,320 502,425 U 1.668,05

12 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,330 68,000 m 90,44

13 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 2,580 272,000 m 701,76

14 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300
mm, amb tapa de registre. 76,790 2,000 U 153,58

15 Pont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica. 47,730 2,000 U 95,46

16 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,040 2,000 U 2,08
17 Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la

conductivitat de posades a terra. 3,630 0,666 U 2,42
18 Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,920 0,500 m 1,46
19 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge

amb 300 μm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i
2 m de longitud. 18,680 2,000 U 37,36

20 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,540 13,600 U 20,94
21 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,190 2,000 U 2,38
22 Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm de

perímetre de tronc a 1 m del terra; subministrament en
contenidor de 50 litres, D=50 cm. 45,000 24,000 U 1.080,00

23 Fotínia (Photinia serrulata 'Red robin') de 8 a 10 cm de
diàmetre de tronc; subministrament en contenidor
estàndard de 30 l. 64,570 10,000 U 645,70

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Quadre de materials

Pàgina: 1 - 2



24 Alzina (Quercus ilex) de 16 a 18 cm de diàmetre de
tronc; subministrament en contenidor estàndard de 60 l. 116,220 11,000 U 1.278,42

25 Avet blau (Picea pungens hoopsii) de 300 a 350 cm
d'altura; subministrament en contenidor estàndard de
45 l. 149,670 1,000 U 149,67

26 Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,750 0,240 kg 0,18
27 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 23,700 2,400 m³ 56,88
28 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 5,380 18,390 m 98,94
29 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 16,390 0,613 U 10,05
30 Claus d'acer. 1,590 4,598 kg 7,31
31 Cable d'acer de 2 mm de diàmetre, per a subjecció de

malla de doble torsió. 1,370 107,275 m 146,97

Import total: 11.528,84

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament Zones verdes SAU 4 Zona Est i Oest
Promotor:
Situació:

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

Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4



1.2.- Ferms i paviments urbans

1.2.4.- Paviments exteriors
1.2.4.1 DMX010 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 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
2 9,000 1,000 18,000Carrer Magraners 
1 6,000 1,000 6,000
2 9,500 1,000 19,000
1 6,200 1,000 6,200
1 9,000 1,000 9,000
1 7,000 1,000 7,000
1 4,000 1,000 4,000
1 3,200 1,000 3,200
1 1,000 1,000 1,000
1 9,000 1,000 9,000
1 6,500 1,000 6,500
1 7,500 1,000 7,500
1 9,500 1,000 9,500
1 9,000 1,000 9,000
1 10,500 1,000 10,500
1 2,200 1,000 2,200
2 7,800 1,000 15,600Carrer 1 d'Octubre 
1 2,500 1,000 2,500
1 8,000 1,000 8,000
1 8,500 1,000 8,500
1 8,000 1,000 8,000
1 5,000 1,000 5,000
1 10,800 1,000 10,800
1 7,500 1,000 7,500
1 9,000 1,000 9,000C/Torres Jonama 
1 2,000 1,000 2,000
2 4,000 1,000 8,000
1 10,000 1,000 10,000
1 2,500 1,000 2,500C/ 8 de MARÇ
1 3,000 1,000 3,000
1 5,000 1,000 5,000
1 19,500 1,000 19,500
1 8,500 1,000 8,500
1 2,000 1,000 2,000
1 1,500 1,000 1,500
1 6,000 2,700 16,200
1 3,000 1,000 3,000
1 16,800 1,000 16,800
1 16,000 1,000 16,000
1 7,000 1,000 7,000

(Continua...)

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 1 Demolicions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.2.4.1 M² Demolició de paviment exterior de llambordins. (Continuació...)
1 5,000 1,000 5,000
1 9,500 1,000 9,500
1 18,200 1,000 18,200
1 21,500 1,000 21,500
1 6,100 1,000 6,100
1 19,200 1,000 19,200
1 7,500 1,000 7,500
1 11,300 1,000 11,300

421,800 421,800

Total m² : 421,800 11,57 € 4.880,23 €

1.2.4.2 DMX091 M Demolició de rigola sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 8,000 1,51 € 12,08 €

Parcial nº 1 Demolicions : 4.892,31 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 1 Demolicions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1.- Moviment de terres en obra civil

2.1.2.- Excavacions
2.1.2.1 ACE040 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de 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.

Total m³ : 1,200 15,67 € 18,80 €

2.1.2.2 ACE030 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de 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.

Total m³ : 1,000 16,69 € 16,69 €

2.2.- Xarxa de sanejament horitzontal

2.2.1.- Connexions de servei

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 2 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.2.1.1 ASB010 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, formada per tub de polipropilè sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 160
mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm
existent.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no
inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament.

Total m : 1,000 150,00 € 150,00 €

Parcial nº 2 Acondicionament del terreny : 185,49 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 2 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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4.3.- Paviments

4.3.1.- Llambordes
4.3.1.1 MPA010 M² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de

categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100%
del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb aparell matajunts, de llambordes
ceràmiques clínquer de color vermell, acabat superficial llis, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1344, de 240x120x60 mm, sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del
paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat
del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
421,8 421,800Reparacions

41 1,100 1,100 49,610Tapada escocells arbres 

471,410 471,410

Total m² : 471,410 20,69 € 9.753,47 €

4.3.2.- Continus de formigó

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
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
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4.3.2.1 MPC020 M² Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè;
tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment
de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, 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 col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols de pericons, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació
d'additius. 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. Abocat, estesa i vibrat 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 : 3,000 35,00 € 105,00 €

4.6.- Senyalització viària

4.6.1.- Senyalització horitzontal
4.6.1.1 MSH010 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de

resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
228 228,000C/ 8 Març 
240 240,000C/Magraners

468,000 468,000

Total m : 468,000 0,79 € 369,72 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
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
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4.6.1.2 MSH020 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal contínua,
de 40 cm d'amplada, per a línia de detenció. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 15,000 285,000C/ 1 Octubre 
19 15,000 285,000C/ Magraners 

570,000 570,000

Total m : 570,000 2,45 € 1.396,50 €

4.6.1.3 MSH030 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 12,520 25,040C/ 1 Octubre  2 zones ratllades 
2 2,000 4,000C/ 1 Octubre 2 fletxes 
2 3,000 6,000C/1 Octubre 2 Stop 
3 45,000 135,000C/ 1 Octubre 3 passos vianants 
5 3,700 18,500C/1 Octubre  5 linies Retencio 
6 45,000 270,000C/ 8 Març   6 Passos vianants 
2 3,000 6,000C/8 Març  2 Stop 

14 2,000 28,000C/ 8 Març   14 Linies Retencio 
1 45,000 45,000C/Ponent  1 pas vianants 
1 2,000 2,000C/Ponent 1 fletxa 
1 2,000 2,000C/Ponent  1 linia retencio
4 45,000 180,000C/Magraners  4 Passos vianants 
1 3,000 3,000C/Magraners  1 Stop 
9 2,000 18,000C/Magraners 9 Linies retencio 
2 6,000 12,000C/Magraners  2 Zones ratllades 

C/Magraners

754,540 754,540

Total m² : 754,540 6,61 € 4.987,51 €

Parcial nº 4 Ferms i paviments urbans : 16.612,20 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
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
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5.1.- Urbanes

5.1.8.- Xarxes de sanejament
5.1.8.1 IUS012 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular

nominal 10 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors
de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m : 8,000 45,00 € 360,00 €

5.1.8.2 IUS091 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però
no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.
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 U : 1,000 97,10 € 97,10 €

Parcial nº 5 Instal·lacions : 457,10 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 5 Instal·lacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6.1.- Subministrament i plantació d'espècies

6.1.1.- Subministrament d'espècies
6.1.1.1 JSS020 U Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc; subministrament en

contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 30,000 145,00 € 4.350,00 €

6.1.2.- Plantació i trasplantament d'espècies
6.1.2.1 JSP010 U Plantació d'arbre menor de 14 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en

terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada, en clot de 60x60x60 cm;
subministrament amb mota.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Col·locació de tutor. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000Plantacio  Cercis Siliquastrum 

30,000 30,000

Total U : 30,000 11,22 € 336,60 €

6.2.- Sistemes de drenatge, subjecció i protecció

6.2.5.- Tutors
6.2.5.1 JDT010 U Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de

plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm
d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de l'estaca. Alineació i subjecció de l'arbre a l'estaca mitjançant cinta
elàstica.
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.

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 6 Jardineria

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Total U : 30,000 15,08 € 452,40 €

6.3.- Preparació del terreny

6.3.3.- Aportació de terres i substrats
6.3.3.1 JAC010 M³ Terra vegetal garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb mitjans manuals, en

un radi màxim des del lloc de descàrrega d'entre 100 i 200 m, per formar una capa de gruix
uniforme d'entre 10 i 25 cm.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o contenidor
de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Total m³ : 15,000 40,81 € 612,15 €

Parcial nº 6 Jardineria : 5.751,15 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 6 Jardineria

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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10.3.- Gestió de residus inertes

10.3.1.- Transport de residus inertes
10.3.1.1 GRA020 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 20,000 3,58 € 71,60 €

10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
10.3.2.1 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 20,000 7,73 € 154,60 €

Parcial nº 10 Gestió de residus : 226,20 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 10 Gestió de residus

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
11.1.2… YCX010 U 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 U : 0,500 1.030,00 € 515,00 €

Parcial nº 11 Seguretat i salut : 515,00 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 11 Seguretat i salut

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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12.1.- Desratització, desinfecció i eliminació de plantes

12.1.1.- Eliminació de plantes
12.1.1.1 0DP010 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150 cm d'altura i 100 cm de diàmetre de copa,

mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 15 cm
de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del
forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc.
Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
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 U : 29,000 112,54 € 3.263,66 €

Parcial nº 12 Actuacions prèvies : 3.263,66 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 12 Actuacions prèvies

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material

1 Demolicions 4.892,31 €
1.2.- Ferms i paviments urbans 4.892,31 €

1.2.4.- Paviments exteriors 4.892,31 €

2 Acondicionament del terreny 185,49 €
2.1.- Moviment de terres en obra civil 35,49 €

2.1.2.- Excavacions 35,49 €
2.2.- Xarxa de sanejament horitzontal 150,00 €

2.2.1.- Connexions de servei 150,00 €

4 Ferms i paviments urbans 16.612,20 €
4.3.- Paviments 9.858,47 €

4.3.1.- Llambordes 9.753,47 €
4.3.2.- Continus de formigó 105,00 €

4.6.- Senyalització viària 6.753,73 €
4.6.1.- Senyalització horitzontal 6.753,73 €

5 Instal·lacions 457,10 €
5.1.- Urbanes 457,10 €

5.1.8.- Xarxes de sanejament 457,10 €

6 Jardineria 5.751,15 €
6.1.- Subministrament i plantació d'espècies 4.686,60 €

6.1.1.- Subministrament d'espècies 4.350,00 €
6.1.2.- Plantació i trasplantament d'espècies 336,60 €

6.2.- Sistemes de drenatge, subjecció i protecció 452,40 €
6.2.5.- Tutors 452,40 €

6.3.- Preparació del terreny 612,15 €
6.3.3.- Aportació de terres i substrats 612,15 €

10 Gestió de residus 226,20 €
10.3.- Gestió de residus inertes 226,20 €

10.3.1.- Transport de residus inertes 71,60 €
10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 154,60 €

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 Actuacions prèvies 3.263,66 €
12.1.- Desratització, desinfecció i eliminació de plantes 3.263,66 €

12.1.1.- Eliminació de plantes 3.263,66 €

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost
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Total .........: 31.903,11 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-U MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB
ONZE CÈNTIMS.

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4



1 Demolicions
1.2 Ferms i paviments urbans
1.2.4 Paviments exteriors ..................................................................................................................… 4.892,31

Total 1.2 Ferms i paviments urbans ..........: 4.892,31

Total 1 Demolicions ..........: 4.892,31
2 Acondicionament del terreny

2.1 Moviment de terres en obra civil
2.1.2 Excavacions ..............................................................................................................................… 35,49

Total 2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 35,49
2.2 Xarxa de sanejament horitzontal
2.2.1 Connexions de servei ..............................................................................................................… 150,00

Total 2.2 Xarxa de sanejament horitzontal ..........: 150,00

Total 2 Acondicionament del terreny ..........: 185,49
4 Ferms i paviments urbans

4.3 Paviments
4.3.1 Llambordes ...............................................................................................................................… 9.753,47
4.3.2 Continus de formigó ................................................................................................................… 105,00

Total 4.3 Paviments ..........: 9.858,47
4.6 Senyalització viària
4.6.1 Senyalització horitzontal .........................................................................................................… 6.753,73

Total 4.6 Senyalització viària ..........: 6.753,73

Total 4 Ferms i paviments urbans ..........: 16.612,20
5 Instal·lacions

5.1 Urbanes
5.1.8 Xarxes de sanejament ............................................................................................................… 457,10

Total 5.1 Urbanes ..........: 457,10

Total 5 Instal·lacions ..........: 457,10
6 Jardineria

6.1 Subministrament i plantació d'espècies
6.1.1 Subministrament d'espècies ..................................................................................................… 4.350,00
6.1.2 Plantació i trasplantament d'espècies ................................................................................… 336,60

Total 6.1 Subministrament i plantació d'espècies ..........: 4.686,60
6.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció
6.2.5 Tutors ...........................................................................................................................................… 452,40

Total 6.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció ..........: 452,40
6.3 Preparació del terreny
6.3.3 Aportació de terres i substrats ...............................................................................................… 612,15

Total 6.3 Preparació del terreny ..........: 612,15

Total 6 Jardineria ..........: 5.751,15
10 Gestió de residus

10.3 Gestió de residus inertes
10.3.1 Transport de residus inertes ..................................................................................................… 71,60
10.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ................................................................… 154,60

Total 10.3 Gestió de residus inertes ..........: 226,20

Total 10 Gestió de residus ..........: 226,20
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 Actuacions prèvies

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Resum del pressupost
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12.1 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes
12.1.1 Eliminació de plantes ............................................................................................................… 3.263,66

Total 12.1 Desratització, desinfecció i eliminació de plantes ..........: 3.263,66

Total 12 Actuacions prèvies ..........: 3.263,66
Pressupost d'execució de material (PEM) 31.903,11
13% de despeses generals 4.147,40
6% de benefici industrial 1.914,19

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 37.964,70
21% 7.972,59

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + I… 45.937,29

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS
TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

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

Pàgina: 2 - 2



0.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
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.

1,30 €Mà d'obra
2,24 €Maquinària
0,07 €Mitjans auxiliars
0,11 €3 % Costos indirectes

Total per m 3,72
Són TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

0.2 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 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.

9,35 €Mà d'obra
1,66 €Maquinària
0,22 €Mitjans auxiliars
0,34 €3 % Costos indirectes

Total per m² 11,57
Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m²

0.3 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

1,44 €Mà d'obra
0,03 €Mitjans auxiliars
0,04 €3 % Costos indirectes

Total per m 1,51
Són U EURO AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m

0.4 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de 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.

4,34 €Mà d'obra
10,57 €Maquinària
0,30 €Mitjans auxiliars
0,46 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 15,67
Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m³

Codi Ut Descripció



0.5 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de 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.

4,64 €Mà d'obra
11,24 €Maquinària
0,32 €Mitjans auxiliars
0,49 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 16,69
Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m³

0.6 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, formada per tub de polipropilè sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 160
mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm
existent.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no
inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament.

145,63 €Sense descomposició
4,37 €3 % Costos indirectes

Total per m 150,00
Són CENT  CINQUANTA EUROS per m

0.7 m² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de
categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100%
del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb aparell matajunts, de llambordes
ceràmiques clínquer de color vermell, acabat superficial llis, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1344, de 240x120x60 mm, sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del
paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat
del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

20,09 €Sense descomposició
0,60 €3 % Costos indirectes

Total per m² 20,69
Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m²

Codi Ut Descripció



0.8 m² Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè;
tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment
de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, 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 col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció;
embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols de pericons, boneres, caixes sifòniques,
etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i aplicació
d'additius. 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. Abocat, estesa i vibrat 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.

33,98 €Sense descomposició
1,02 €3 % Costos indirectes

Total per m² 35,00
Són TRENTA-CINC EUROS per m²

0.9 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

0,27 €Mà d'obra
0,06 €Maquinària
0,42 €Materials
0,02 €Mitjans auxiliars
0,02 €3 % Costos indirectes

Total per m 0,79
Són SETANTA-NOU CÈNTIMS per m

0.10 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal contínua,
de 40 cm d'amplada, per a línia de detenció. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

0,66 €Mà d'obra
0,06 €Maquinària
1,61 €Materials
0,05 €Mitjans auxiliars
0,07 €3 % Costos indirectes

Total per m 2,45
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m

0.11 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

2,20 €Mà d'obra
0,06 €Maquinària
4,03 €Materials
0,13 €Mitjans auxiliars
0,19 €3 % Costos indirectes

Total per m² 6,61
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m²

Codi Ut Descripció



0.12 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular
nominal 10 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors
de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

43,69 €Sense descomposició
1,31 €3 % Costos indirectes

Total per m 45,00
Són QUARANTA-CINC EUROS per m

0.13 U Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però
no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert
de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
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.

22,46 €Mà d'obra
69,96 €Materials
1,85 €Mitjans auxiliars
2,83 €3 % Costos indirectes

Total per U 97,10
Són NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U

0.14 U Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum) de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc; subministrament en
contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

140,78 €Sense descomposició
4,22 €3 % Costos indirectes

Total per U 145,00
Són CENT  QUARANTA-CINC EUROS per U

0.15 U Plantació d'arbre menor de 14 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en
terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada, en clot de 60x60x60 cm;
subministrament amb mota.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Col·locació de tutor. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
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.

8,88 €Mà d'obra
0,52 €Maquinària
1,28 €Materials

Codi Ut Descripció



0,21 €Mitjans auxiliars
0,33 €3 % Costos indirectes

Total per U 11,22
Són ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per U

0.16 U Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de
plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm
d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de l'estaca. Alineació i subjecció de l'arbre a l'estaca mitjançant cinta
elàstica.
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.

5,65 €Mà d'obra
8,70 €Materials
0,29 €Mitjans auxiliars
0,44 €3 % Costos indirectes

Total per U 15,08
Són QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

0.17 m³ Terra vegetal garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb mitjans manuals, en
un radi màxim des del lloc de descàrrega d'entre 100 i 200 m, per formar una capa de gruix
uniforme d'entre 10 i 25 cm.
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o contenidor
de les restes.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

14,44 €Mà d'obra
24,40 €Materials
0,78 €Mitjans auxiliars
1,19 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 40,81
Són QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m³

0.18 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

3,41 €Maquinària
0,07 €Mitjans auxiliars
0,10 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 3,58
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³

0.19 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

7,35 €Maquinària
0,15 €Mitjans auxiliars
0,23 €3 % Costos indirectes

Total per m³ 7,73
Són SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m³

0.20 U 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.

1.000,00 €Sense descomposició

Codi Ut Descripció



30,00 €3 % Costos indirectes
Total per U 1.030,00

Són MIL TRENTA EUROS per U
0.21 U Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 150 cm d'altura i 100 cm de diàmetre de copa,

mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 15 cm
de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior reblert del
forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el tronc.
Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. Càrrega
sobre camió o contenidor.
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.

40,17 €Mà d'obra
66,95 €Maquinària
2,14 €Mitjans auxiliars
3,28 €3 % Costos indirectes

Total per U 112,54
Són CENT  DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

Codi Ut Descripció



V  Pressupost: Quadre de mà d'obra

Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4



1 Oficial 1ª jardiner. 21,910 36,451 h 798,64
2 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,570 37,392 h 956,11
3 Ajudant jardiner. 19,330 45,511 h 879,73
4 Ajudant construcció d'obra civil. 22,730 54,681 h 1.242,90
5 Peó especialitzat construcció. 22,110 63,390 h 1.401,55
6 Peó ordinari construcció. 21,400 119,364 h 2.554,39
7 Peó jardiner. 17,400 7,980 h 138,85

Import total: 7.972,17

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Quadre de mà d'obra

Import

Nº Designació
Preu Quantitat Total

(Euros) (Hores) (Euros)

Pàgina: 1 - 1



V Pressupost: Quadre de materials

Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4



1 Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 7,440 0,529 t 3,94
2 Aigua. 1,540 1,500 m³ 2,31
3 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 62,800 0,048 m³ 3,01
4 Embornal amb fons i sortida frontal, registrable,

prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm
de mesures interiors, per sanejament. 29,270 1,000 U 29,27

5 Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons
UNE-EN 124, abatible i proveïda de cadena antirobatori,
de 300x300 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de
pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior. 33,740 1,000 U 33,74

6 Microesferes de vidre. 1,560 196,043 kg 305,83
7 Pintura plàstica per a exterior, a base de resines

acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa 13,080 294,064 l 3.846,36
8 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 24,400 16,470 m³ 401,87
9 Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau

amb Tanalith E, de 10 cm de diàmetre i 250 cm de
longitud, amb terminació en punta. 8,330 30,000 U 249,90

10 Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada,
regulable, sense passador, de 25 cm de longitud, per a
la subjecció del tronc de l'arbre al tutor. 0,370 30,000 U 11,10

Import total: 4.887,33

Mont-ras  , Maig  2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Arranjament vorades , escocells i plantacio arbrat SAU 4
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Quadre de materials

Pàgina: 1 - 1





IV - V  Amidaments i Pressupost

Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras



1.1.- Equipament urbà

1.1.1.- Mobiliari urbà
1.1.1.1 DTM030 U Desmuntatge de fanal d'enllumenat public , amb martell pneumàtic, i recuperació del material

per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i
etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les
restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.

Total U : 1,000 120,00 € 120,00 €

1.2.- Ferms i paviments urbans

1.2.1.- Talls
1.2.1.1 DMC010 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
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.

Total m : 46,000 4,21 € 193,66 €

1.2.2.- Asfàltics
1.2.2.1 DMF010 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora

amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica 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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Total m² : 87,500 4,82 € 421,75 €

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 1 Demolicions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 1 - 18



1.2.4.- Paviments exteriors
1.2.4.1 DMX090 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 10% del

material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.

Total m : 45,000 2,73 € 122,85 €

1.2.4.2 DMX021 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.

Total m² : 40,000 7,53 € 301,20 €

1.2.4.3 DMX050 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 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.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.

Total m² : 40,000 4,26 € 170,40 €

Parcial nº 1 Demolicions : 1.329,86 €
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2.1.- Moviment de terres en obra civil

2.1.1.- Treballs preliminars
2.1.1.1 ACA010 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans 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; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega 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, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.

Total m² : 175,000 1,02 € 178,50 €

2.1.2.- Excavacions
2.1.2.1 ACE020 M³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a

camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Total m³ : 20,000 8,04 € 160,80 €

2.1.2.2 ACE040 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de 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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
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Total m³ : 7,000 13,94 € 97,58 €

2.1.6.- Càrregues i transports
2.1.6.1 ACT020 M³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.

Inclou: Càrrega de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, però no inclou el transport.

Total m³ : 30,000 4,80 € 144,00 €

Parcial nº 2 Acondicionament del terreny : 580,88 €
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4.1.- Bases i subbases

4.1.2.- De formigó
4.1.2.1 MBH010 M² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I

fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a
suport de paviment; recolzada sobre capa base existent. Inclús formació de juntes de construção.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Total m² : 58,000 13,88 € 805,04 €

4.3.- Paviments

4.3.1.- Llambordes
4.3.1.1 MPA010 M² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de

categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100%
del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb aparell matajunts, de llambordes
ceràmiques clínquer de color vermell, acabat superficial llis, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1344, de 240x120x60 mm, sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del
paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat
del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat
el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m² : 76,500 40,55 € 3.102,08 €

4.3.4.- Bituminosos
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4.3.4.1 MPB110 M² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
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 : 70,000 0,37 € 25,90 €

4.3.4.2 MPB010 M² Capa de 8 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC22 base S, per a capa
base, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de barreja bituminosa. Neteja final.
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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Total m² : 70,000 11,33 € 793,10 €

4.3.4.3 MPB010b M² Capa de 4 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de barreja bituminosa. Neteja final.
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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Total m² : 70,000 7,18 € 502,60 €

4.3.4.4 MPB100 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
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 : 70,000 0,64 € 44,80 €

4.5.- Vores i límits de paviments
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4.5.3.- Vorades
4.5.3.1 MLB010 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14)

cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter
de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat
de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
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.

Total m : 52,000 27,37 € 1.423,24 €

4.6.- Senyalització viària

4.6.1.- Senyalització horitzontal
4.6.1.1 MSH010 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de

resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 95,000 0,83 € 78,85 €

4.6.1.2 MSH020 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal discontínua,
de 40 cm d'amplada, per a línia de cediu el pas. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 45,000 1,91 € 85,95 €
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4.6.1.3 MSH030 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Total m² : 3,000 6,78 € 20,34 €

Parcial nº 4 Ferms i paviments urbans : 6.881,90 €
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5.1.- Urbanes

5.1.1.- Xarxes d'enllumenat públic
5.1.1.1 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,

connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant
grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra. Realització de proves de servei.
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 U : 1,000 180,99 € 180,99 €

5.1.1.2 IUP030 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm²
de secció. Fins i tot p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu
de terra mitjançant borns d'unió.
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.

Total m : 25,000 6,34 € 158,50 €

5.1.1.3 IUP050 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector
de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
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.

Total m : 25,000 2,90 € 72,50 €

5.1.1.4 IUP040 M Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'unions realitzades amb grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del conductor aïllat de terra. Connexionat del conductor aïllat de terra.
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.
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Total m : 25,000 5,74 € 143,50 €

5.1.2.- Xarxes de telecomunicacions
5.1.2.1 IUT010 U Pericó de formigó armat, , de 600x600 mm de dimensions interiors, amb tapa metal.lica , per a la

xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions
amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de
la canalització. Col·locació d'accessoris.
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 U : 2,000 150,00 € 300,00 €

5.1.2.2 IUT030 M Canalització subterrània de telecomunicacions formada per tub rígid de PVC-U, de 40 mm de
diàmetre i 1,1 mm de gruix, executada en rasa, amb el tub embegut en un prisma de formigó en
massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i compactació del
formigó per a la formació del prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Presentació en sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació del tub. Abocat i compactació
del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m : 56,000 10,97 € 614,32 €

5.1.4.- Línies subterrànies de baixa tensió
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5.1.4.1 IUB025 M Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera, formada per
4 cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 50 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada; i canalització per a telecomunicacions composta de
tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de
diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret interior
estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació dels tubs en la rasa. Col·locació de la canalització per a telecomunicacions en la
rasa. Estesa de cables. Col·locació de la cinta de senyalització. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Total m : 30,000 54,43 € 1.632,90 €

5.1.7.- Xarxes d'aigua potable
5.1.7.1 IUA020 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i

3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
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.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.

Total m : 30,000 3,62 € 108,60 €

5.1.7.2 IUA025 U Enllaç recte, de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de diàmetre nominal, PN=16 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
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 U : 2,000 8,36 € 16,72 €

5.1.7.3 IUA025b U Tap de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de diàmetre nominal, PN=16 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
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.

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
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Total U : 2,000 7,82 € 15,64 €

5.1.10.- Xarxes de reg
5.1.10.1 IUR050 U Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany de quadrat, brida d'entrada, clau

de tall i ràcord de sortida roscat mascle de llautó de 1 1/2" de diàmetre, enterrada. Inclús
accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució.
Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat. Realització de proves de servei.
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 U : 1,000 138,78 € 138,78 €

Parcial nº 5 Instal·lacions : 3.382,45 €
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8.5.- Il·luminació viària

8.5.1.- Fanals
8.5.1.1 TIF010 U Fanal, model LCIRCUS MAX "SALVI", de 6200 mm d'altura,iguals que els projectats a la resta de la

urbanització ,  compost per columna i braç d'acer galvanitzat, per a làmpada de leds , model
de Salvi. 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: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. 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.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.

Total U : 1,000 1.200,00 € 1.200,00 €

Parcial nº 8 Equipament urbà : 1.200,00 €
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10.2.- Gestió de terres

10.2.1.- Transport de terres
10.2.1.1 GTA020 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.

Total m³ : 30,000 5,43 € 162,90 €

10.2.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat
10.2.2.1 GTB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Total m³ : 30,000 2,70 € 81,00 €

10.3.- Gestió de residus inertes

10.3.1.- Transport de residus inertes

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
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10.3.1.1 GRA020 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

Total m³ : 25,000 3,73 € 93,25 €

10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
10.3.2.1 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

Total m³ : 25,000 9,33 € 233,25 €

Parcial nº 10 Gestió de residus : 570,40 €
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11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

11.1.19.- Tanca provisional de solar
####… YCR010 M Clos provisional de solar, de 2,2 m d'altura, compost per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diàmetre i 3,2 m de longitud, clavats en el terreny cada 2,5 m,
amortitzables en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 20,000 15,40 € 308,00 €

11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
####… YCX010 U 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 U : 1,000 1.030,00 € 1.030,00 €

Parcial nº 11 Seguretat i salut : 1.338,00 €

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
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Pressupost d'execució material

1 Demolicions 1.329,86 €
1.1.- Equipament urbà 120,00 €

1.1.1.- Mobiliari urbà 120,00 €
1.2.- Ferms i paviments urbans 1.209,86 €

1.2.1.- Talls 193,66 €
1.2.2.- Asfàltics 421,75 €
1.2.4.- Paviments exteriors 594,45 €

2 Acondicionament del terreny 580,88 €
2.1.- Moviment de terres en obra civil 580,88 €

2.1.1.- Treballs preliminars 178,50 €
2.1.2.- Excavacions 258,38 €
2.1.6.- Càrregues i transports 144,00 €

4 Ferms i paviments urbans 6.881,90 €
4.1.- Bases i subbases 805,04 €

4.1.2.- De formigó 805,04 €
4.3.- Paviments 4.468,48 €

4.3.1.- Llambordes 3.102,08 €
4.3.4.- Bituminosos 1.366,40 €

4.5.- Vores i límits de paviments 1.423,24 €
4.5.3.- Vorades 1.423,24 €

4.6.- Senyalització viària 185,14 €
4.6.1.- Senyalització horitzontal 185,14 €

5 Instal·lacions 3.382,45 €
5.1.- Urbanes 3.382,45 €

5.1.1.- Xarxes d'enllumenat públic 555,49 €
5.1.2.- Xarxes de telecomunicacions 914,32 €
5.1.4.- Línies subterrànies de baixa tensió 1.632,90 €
5.1.7.- Xarxes d'aigua potable 140,96 €
5.1.10.- Xarxes de reg 138,78 €

8 Equipament urbà 1.200,00 €
8.5.- Il·luminació viària 1.200,00 €

8.5.1.- Fanals 1.200,00 €

10 Gestió de residus 570,40 €
10.2.- Gestió de terres 243,90 €

10.2.1.- Transport de terres 162,90 €
10.2.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat 81,00 €

10.3.- Gestió de residus inertes 326,50 €
10.3.1.- Transport de residus inertes 93,25 €
10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 233,25 €

11 Seguretat i salut 1.338,00 €
11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 1.338,00 €

11.1.19.- Tanca provisional de solar 308,00 €

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
Situació:
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11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 1.030,00 €

Total .........: 15.283,49 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUINZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

Mont-ras -  Gener 2022 
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
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V Pressupost: Resum

Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras



1 Demolicions
1.1 Equipament urbà
1.1.1 Mobiliari urbà ............................................................................................................................… 120,00

Total 1.1 Equipament urbà ..........: 120,00
1.2 Ferms i paviments urbans
1.2.1 Talls .............................................................................................................................................… 193,66
1.2.2 Asfàltics ......................................................................................................................................… 421,75
1.2.4 Paviments exteriors ..................................................................................................................… 594,45

Total 1.2 Ferms i paviments urbans ..........: 1.209,86

Total 1 Demolicions ..........: 1.329,86
2 Acondicionament del terreny

2.1 Moviment de terres en obra civil
2.1.1 Treballs preliminars ...................................................................................................................… 178,50
2.1.2 Excavacions ..............................................................................................................................… 258,38
2.1.6 Càrregues i transports .............................................................................................................… 144,00

Total 2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 580,88

Total 2 Acondicionament del terreny ..........: 580,88
4 Ferms i paviments urbans

4.1 Bases i subbases
4.1.2 De formigó ................................................................................................................................… 805,04

Total 4.1 Bases i subbases ..........: 805,04
4.3 Paviments
4.3.1 Llambordes ...............................................................................................................................… 3.102,08
4.3.4 Bituminosos ................................................................................................................................… 1.366,40

Total 4.3 Paviments ..........: 4.468,48
4.5 Vores i límits de paviments
4.5.3 Vorades .....................................................................................................................................… 1.423,24

Total 4.5 Vores i límits de paviments ..........: 1.423,24
4.6 Senyalització viària
4.6.1 Senyalització horitzontal .........................................................................................................… 185,14

Total 4.6 Senyalització viària ..........: 185,14

Total 4 Ferms i paviments urbans ..........: 6.881,90
5 Instal·lacions

5.1 Urbanes
5.1.1 Xarxes d'enllumenat públic ....................................................................................................… 555,49
5.1.2 Xarxes de telecomunicacions ...............................................................................................… 914,32
5.1.4 Línies subterrànies de baixa tensió .......................................................................................… 1.632,90
5.1.7 Xarxes d'aigua potable ..........................................................................................................… 140,96
5.1.10 Xarxes de reg ..........................................................................................................................… 138,78

Total 5.1 Urbanes ..........: 3.382,45

Total 5 Instal·lacions ..........: 3.382,45
8 Equipament urbà

8.5 Il·luminació viària
8.5.1 Fanals .........................................................................................................................................… 1.200,00

Total 8.5 Il·luminació viària ..........: 1.200,00

Total 8 Equipament urbà ..........: 1.200,00
10 Gestió de residus

10.2 Gestió de terres
10.2.1 Transport de terres .................................................................................................................… 162,90
10.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat .............................................................................… 81,00

Total 10.2 Gestió de terres ..........: 243,90
10.3 Gestió de residus inertes

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
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10.3.1 Transport de residus inertes ..................................................................................................… 93,25
10.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ................................................................… 233,25

Total 10.3 Gestió de residus inertes ..........: 326,50

Total 10 Gestió de residus ..........: 570,40
11 Seguretat i salut

11.1 Sistemes de protecció col·lectiva
11.1.19 Tanca provisional de solar .................................................................................................… 308,00
11.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ...............................................................… 1.030,00

Total 11.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 1.338,00

Total 11 Seguretat i salut ..........: 1.338,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 15.283,49
13% de despeses generals 1.986,85
6% de benefici industrial 917,01

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 18.187,35
21% 3.819,34

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + I… 22.006,69

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-DOS MIL SIS EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.

Mont-ras - Gener 2022 
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
Situació:
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras



1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans 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; i
càrrega a camió.

Sense descomposició 0,99 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m²............: 1,02 €

Són U EURO AMB DOS CÈNTIMS per m²

2 ACE020 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terra tova, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.

Sense descomposició 7,81 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per m³............: 8,04 €

Són VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m³

3 ACE040 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

Sense descomposició 13,53 €
3 % Costos indirectes 0,41 €

Total per m³............: 13,94 €

Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

4 ACT020 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.

Maquinària 4,57 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m³............: 4,80 €

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m³

5 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 4,09 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m............: 4,21 €

Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m

6 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 4,68 €
3 % Costos indirectes 0,14 €

Total per m²............: 4,82 €

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m²

7 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 5,72 €

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
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Maquinària 1,45 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m²............: 7,53 €

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m²

8 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,39 €
Maquinària 0,67 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m²............: 4,26 €

Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m²

9 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 10%
del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 2,65 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per m............: 2,73 €

Són DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m

10 DTM030 U Desmuntatge de fanal d'enllumenat public , amb martell pneumàtic, i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Sense descomposició 116,51 €
Per arrodoniment -0,01 €
3 % Costos indirectes 3,50 €

Total per U............: 120,00 €

Són CENT  VINT EUROS per U

11 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 10 km de distància.

Sense descomposició 3,62 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per m³............: 3,73 €

Són TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m³

12 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Sense descomposició 9,06 €
3 % Costos indirectes 0,27 €
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Total per m³............: 9,33 €

Són NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m³

13 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.

Sense descomposició 5,27 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m³............: 5,43 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m³

14 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Sense descomposició 2,62 €
3 % Costos indirectes 0,08 €

Total per m³............: 2,70 €

Són DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m³

15 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de
diàmetre exterior i 3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.

Mà d'obra 1,56 €
Materials 1,88 €
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €

Total per m............: 3,62 €

Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m

16 IUA025 U Enllaç recte, de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de diàmetre nominal.

Mà d'obra 5,18 €
Materials 2,78 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,24 €

Total per U............: 8,36 €

Són VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

17 IUA025b U Tap de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de diàmetre nominal.

Mà d'obra 5,18 €
Materials 2,26 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per U............: 7,82 €

Són SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U
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18 IUB025 m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera,
formada per 4 cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 50 mm² de secció, sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de
160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada; i canalització per a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre
nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret interior
estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització.

Mà d'obra 15,85 €
Maquinària 0,33 €
Materials 35,62 €
Mitjans auxiliars 1,04 €
3 % Costos indirectes 1,59 €

Total per m............: 54,43 €

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m

19 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

Mà d'obra 12,96 €
Maquinària 0,12 €
Materials 159,19 €
Mitjans auxiliars 3,45 €
3 % Costos indirectes 5,27 €

Total per U............: 180,99 €

Són CENT  VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U

20 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de
35 mm² de secció.

Mà d'obra 2,76 €
Materials 3,28 €
Mitjans auxiliars 0,12 €
3 % Costos indirectes 0,18 €

Total per m............: 6,34 €

Són SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m

21 IUP040 m Conductor aïllat de terra d'enllumenat públic format per cable unipolar ES07Z1-K (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
16 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Sense descomposició 5,57 €
3 % Costos indirectes 0,17 €

Total per m............: 5,74 €

Són CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

22 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre.

Mà d'obra 1,16 €
Materials 1,60 €
Mitjans auxiliars 0,06 €
3 % Costos indirectes 0,08 €
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Total per m............: 2,90 €

Són DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m

23 IUR050 U Boca de reg de ferro colat, amb ràcord de sortida roscat mascle de 1 1/2" de diàmetre.

Mà d'obra 15,53 €
Materials 116,57 €
Mitjans auxiliars 2,64 €
3 % Costos indirectes 4,04 €

Total per U............: 138,78 €

Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

24 IUT010 U Pericó de formigó armat, , de 600x600 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la
xarxa de telecomunicacions.

Sense descomposició 145,63 €
3 % Costos indirectes 4,37 €

Total per U............: 150,00 €

Són CENT  CINQUANTA EUROS per U

25 IUT030 m Canalització subterrània de telecomunicacions formada per tub rígid de PVC-U, de 40
mm de diàmetre, embegut en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.

Mà d'obra 7,37 €
Materials 3,07 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
3 % Costos indirectes 0,32 €

Total per m............: 10,97 €

Són DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m

26 MBH010 m² Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment.

Sense descomposició 13,48 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per m²............: 13,88 €

Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

27 MLB010 m Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de
ciment, industrial, M-5.

Mà d'obra 14,74 €
Materials 11,31 €
Mitjans auxiliars 0,52 €
3 % Costos indirectes 0,80 €

Total per m............: 27,37 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m
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28 MPA010 m² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm amb
tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada
E1 (5 <= CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb
aparell matajunts, de llambordes ceràmiques clínquer de color vermell, acabat
superficial llis, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1344, de
240x120x60 mm, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm,
deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb
sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del paviment amb
safata vibrant de guiat manual.

Sense descomposició 39,37 €
3 % Costos indirectes 1,18 €

Total per m²............: 40,55 €

Són QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m²

29 MPB010 m² Capa de 8 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC22 base S, per a
capa base, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració.

Sense descomposició 11,00 €
3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per m²............: 11,33 €

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m²

30 MPB010b m² Capa de 4 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració.

Sense descomposició 6,97 €
3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m²............: 7,18 €

Són SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m²

31 MPB100 m² Reg d'emprimació.

Mà d'obra 0,17 €
Maquinària 0,19 €
Materials 0,25 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per m²............: 0,64 €

Són SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

32 MPB110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un
60% de betum asfàltic com a lligant.

Mà d'obra 0,12 €
Maquinària 0,10 €
Materials 0,13 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per m²............: 0,37 €

Són TRENTA-SET CÈNTIMS per m²
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33 MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
longitudinal discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de
zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

Sense descomposició 0,81 €
3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per m............: 0,83 €

Són VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m

34 MSH020 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
transversal discontínua, de 40 cm d'amplada, per a línia de cediu el pas. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Mà d'obra 0,66 €
Maquinària 0,05 €
Materials 1,10 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,06 €

Total per m............: 1,91 €

Són U EURO AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m

35 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de
fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

Sense descomposició 6,58 €
3 % Costos indirectes 0,20 €

Total per m²............: 6,78 €

Són SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

36 TIF010 U Fanal, model LCIRCUS MAX de "SALVI", de 6200 mm d'altura,iguals que els projectats a la
resta de la urbanització ,  compost per columna i braç d'acer galvanitzat, per a
làmpada de leds 49 w , model L CIRCUS MAX de Salvi

Sense descomposició 1.165,05 €
3 % Costos indirectes 34,95 €

Total per U............: 1.200,00 €

Són MIL DOS-CENTS EUROS per U

37 YCR010 m Clos provisional de solar, de 2,2 m d'altura, compost per malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, de 20 mm de diàmetre i 3,2 m de longitud,
clavats en el terreny cada 2,5 m, amortitzables en 3 usos.

Sense descomposició 14,95 €
3 % Costos indirectes 0,45 €

Total per m............: 15,40 €

Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m
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38 YCX010 U 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.

Sense descomposició 1.000,00 €
3 % Costos indirectes 30,00 €

Total per U............: 1.030,00 €

Són MIL TRENTA EUROS per U
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V  Pressupost: Quadre de mà d'obra

Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras



1 Oficial 1ª electricista. 21,900 13,630 h 298,50
2 Oficial 1ª lampista. 21,900 2,022 h 44,28
3 Oficial 1ª construcció. 21,260 13,704 h 291,35
4 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,260 19,739 h 419,65
5 Ajudant construcció d'obra civil. 19,210 20,641 h 396,51
6 Ajudant electricista. 19,190 8,680 h 166,57
7 Ajudant lampista. 19,190 2,022 h 38,80
8 Peó especialitzat construcció. 18,490 10,080 h 186,38
9 Peó ordinari construcció. 17,700 23,785 h 420,99
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V Pressupost: Quadre de materials

Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras



1 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,820 1,950 m³ 25,00
2 Aigua. 1,590 0,312 m³ 0,50
3 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 36,270 0,416 t 15,09

4 Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 68,050 1,288 m³ 87,65
5 Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 64,330 4,264 m³ 274,30
6 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H
(petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i
UNE 127340. 2,730 109,200 U 298,12

7 Microesferes de vidre. 1,680 2,385 kg 4,01
8 Pintura plàstica per a exterior, a base de resines

acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa 12,630 3,600 l 45,47
9 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de

doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,430 25,000 m 35,75

10 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 4,970 60,000 m 298,20

11 Cable unipolar RV, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575,
amb conductor d'alumini classe 2 de 50 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Segons UNE 21123-4. 3,550 120,000 m 426,00

12 Tub rígid de PVC-U, de 40 mm de diàmetre i 1,1 mm de
gruix, subministrat en barres de 6 m de longitud. 1,220 58,800 m 71,74

13 Tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure
de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre
nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals,
units entre si, amb la paret interior estriada
longitudinalment i recoberta amb silicona, subministrat
en rotllos de 300 m de longitud. 10,090 30,000 m 302,70

14 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300
mm, amb tapa de registre. 82,940 1,000 U 82,94

15 Pont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica. 51,560 1,000 U 51,56

16 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,120 1,000 U 1,12
17 Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la

conductivitat de posades a terra. 3,920 0,333 U 1,31
18 Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,150 25,250 m 79,54
19 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge

amb 300 m, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i
2 m de longitud. 20,180 1,000 U 20,18

20 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,660 2,500 U 4,15
21 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,290 3,500 U 4,52
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22 Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 0,280 60,000 m 16,80

23 Collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de
polietilè, de 40 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN
ISO 15874-3. 2,670 1,000 U 2,67

24 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de
color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 3 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2. 1,880 30,000 m 56,40

25 Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2. 4,580 1,000 m 4,58

26 Enllaç recte, de polietilè, per a unió a compressió, de 20
mm de diàmetre nominal, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-3. 2,780 2,000 U 5,56

27 Tap de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de
diàmetre nominal, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-3. 2,260 2,000 U 4,52

28 Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,190 64,400 m 12,24
29 Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%

de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant, per
utilitzar com a reg d'emprimació en paviments
bituminosos, segons UNE-EN 13808. 0,250 70,000 kg 17,50

30 Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant per utilitzar com a reg
d'adherència en paviments bituminosos, segons UNE-EN
13808. 0,250 35,000 kg 8,75

31 Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb
pany de quadrat, brida d'entrada, clau de tall i ràcord
de sortida roscat mascle de llautó de 1 1/2" de
diàmetre. 109,320 1,000 U 109,32

Import total: 2.368,19
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Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Canvi entroncament Carrer A Sau 4 amb carrer Migjorn de Mont-ras
Promotor:
Situació:

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

Rehabilitacio vial zona parada Sarfa



1.2.- Ferms i paviments urbans

1.2.1.- Talls
1.2.1.1 DMC010 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
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.

Total m : 33,000 4,34 € 143,22 €

1.2.2.- Asfàltics
1.2.2.1 DMF005 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Total m² : 95,500 11,57 € 1.104,94 €

1.2.4.- Paviments exteriors
1.2.4.1 DMX091 M Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements

constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 15,000 0,97 € 14,55 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 1 Demolicions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.2.4.2 DMX090 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,400 26,800vorada nova 
1 7,000 7,000reparacio vorada 

33,800 33,800

Total m : 33,800 1,19 € 40,22 €

Parcial nº 1 Demolicions : 1.302,93 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 1 Demolicions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1.- Moviment de terres en obra civil

2.1.2.- Excavacions
2.1.2.1 ACE040 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de 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
2 13,400 0,400 0,400 4,288

4,288 4,288

Total m³ : 4,288 18,60 € 79,76 €

Parcial nº 2 Acondicionament del terreny : 79,76 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 2 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.2.- Formigons, acers i encofrats

3.2.1.- Formigons
3.2.1.1 CHH020 M³ Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de sabata.

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,400 0,400 0,400 4,288

4,288 4,288

Total m³ : 4,288 86,13 € 369,33 €

Parcial nº 3 Fonamentacions : 369,33 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 3 Fonamentacions

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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4.1.- Bases i subbases

4.1.2.- De formigó
4.1.2.1 MBH010 M² Base de formigó en massa amb fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent.
Inclús formació de juntes de construção.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m² : 11,500 15,08 € 173,42 €

4.3.- Paviments

4.3.4.- Bituminosos
4.3.4.1 MPB110 M² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de

betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
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 : 95,500 0,38 € 36,29 €

4.3.4.2 MPB100 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
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 : 95,500 0,66 € 63,03 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
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
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4.3.4.3 MPB010 M² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base S, per a capa
base, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
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 : 95,500 11,67 € 1.114,49 €

4.3.4.4 MPB010b M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
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 : 95,500 7,40 € 706,70 €

4.3.6.- Rajoles i llosetes de formigó

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
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
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4.3.6.1 MPH010 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de
llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons
la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense
additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre
ferm compost per solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament
des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús juntes estructurals i de dilatació, talls a
realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i
reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat
de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa
de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada
que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,000 0,500 3,500panots en reparacio vorera 
1 13,400 0,900 12,060Panots en nova vorada 

15,560 15,560

Total m² : 15,560 55,43 € 862,49 €

4.5.- Vores i límits de paviments

4.5.3.- Vorades

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
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
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4.5.3.1 MLB010 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter
de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat
de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
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
2 13,500 27,000Nova Vorada
1 7,000 7,000Reparacio Vorada 

34,000 34,000

Total m : 34,000 27,59 € 938,06 €

4.5.4.- Rigoles
4.5.4.1 MLR010 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntades amb

morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada, sense incloure l'excavació.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
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.

Total m : 13,000 40,32 € 524,16 €

4.6.- Senyalització viària

4.6.1.- Senyalització horitzontal

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
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
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4.6.1.1 MSH010 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 30 cm d'amplada, per a separació de carrils. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 30,000 1,34 € 40,20 €

4.6.1.2 MSH030 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o
pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Total m² : 18,000 7,08 € 127,44 €

Parcial nº 4 Ferms i paviments urbans : 4.586,28 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
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
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8.4.- Senyalització i suports publicitaris

8.4.1.- Senyalització vertical
8.4.1.1 TSV030 U Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport

de senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans mecànics al terreny. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 27,85 € 111,40 €

8.4.1.2 TSV050 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,
triangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
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 subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 74,27 € 297,08 €

Parcial nº 8 Equipament urbà : 408,48 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 8 Equipament urbà

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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10.3.- Gestió de residus inertes

10.3.1.- Transport de residus inertes
10.3.1.1 GRA020 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
96 0,150 14,400asfalt
2 13,500 0,300 0,400 3,240vorades
1 13,000 0,300 0,300 1,170rigoles
1 7,000 0,300 0,400 0,840reparacio vorades

19,650 19,650

Total m³ : 19,650 8,24 € 161,92 €

10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
10.3.2.1 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Total m³ : 177,000 9,61 € 1.700,97 €

Parcial nº 10 Gestió de residus : 1.862,89 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

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

Capítol nº 10 Gestió de residus

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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11.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

11.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
####… YCX010 U 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 U : 0,500 1.030,00 € 515,00 €

Parcial nº 11 Seguretat i salut : 515,00 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart IV - V Amidaments i Pressupost
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Pressupost d'execució material

1 Demolicions 1.302,93 €
1.2.- Ferms i paviments urbans 1.302,93 €

1.2.1.- Talls 143,22 €
1.2.2.- Asfàltics 1.104,94 €
1.2.4.- Paviments exteriors 54,77 €

2 Acondicionament del terreny 79,76 €
2.1.- Moviment de terres en obra civil 79,76 €

2.1.2.- Excavacions 79,76 €

3 Fonamentacions 369,33 €
3.2.- Formigons, acers i encofrats 369,33 €

3.2.1.- Formigons 369,33 €

4 Ferms i paviments urbans 4.586,28 €
4.1.- Bases i subbases 173,42 €

4.1.2.- De formigó 173,42 €
4.3.- Paviments 2.783,00 €

4.3.4.- Bituminosos 1.920,51 €
4.3.6.- Rajoles i llosetes de formigó 862,49 €

4.5.- Vores i límits de paviments 1.462,22 €
4.5.3.- Vorades 938,06 €
4.5.4.- Rigoles 524,16 €

4.6.- Senyalització viària 167,64 €
4.6.1.- Senyalització horitzontal 167,64 €

8 Equipament urbà 408,48 €
8.4.- Senyalització i suports publicitaris 408,48 €

8.4.1.- Senyalització vertical 408,48 €

10 Gestió de residus 1.862,89 €
10.3.- Gestió de residus inertes 1.862,89 €

10.3.1.- Transport de residus inertes 161,92 €
10.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 1.700,97 €

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 €

Total .........: 9.124,67 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU MIL CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

Mont-ras , Abril - 2022
Arquitecte Tècnic
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V Pressupost: Resum

Rehabilitacio vial zona parada Sarfa



1 Demolicions
1.2 Ferms i paviments urbans
1.2.1 Talls .............................................................................................................................................… 143,22
1.2.2 Asfàltics ......................................................................................................................................… 1.104,94
1.2.4 Paviments exteriors ..................................................................................................................… 54,77

Total 1.2 Ferms i paviments urbans ..........: 1.302,93

Total 1 Demolicions ..........: 1.302,93
2 Acondicionament del terreny

2.1 Moviment de terres en obra civil
2.1.2 Excavacions ..............................................................................................................................… 79,76

Total 2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 79,76

Total 2 Acondicionament del terreny ..........: 79,76
3 Fonamentacions

3.2 Formigons, acers i encofrats
3.2.1 Formigons ..................................................................................................................................… 369,33

Total 3.2 Formigons, acers i encofrats ..........: 369,33

Total 3 Fonamentacions ..........: 369,33
4 Ferms i paviments urbans

4.1 Bases i subbases
4.1.2 De formigó ................................................................................................................................… 173,42

Total 4.1 Bases i subbases ..........: 173,42
4.3 Paviments
4.3.4 Bituminosos ................................................................................................................................… 1.920,51
4.3.6 Rajoles i llosetes de formigó ...................................................................................................… 862,49

Total 4.3 Paviments ..........: 2.783,00
4.5 Vores i límits de paviments
4.5.3 Vorades .....................................................................................................................................… 938,06
4.5.4 Rigoles ........................................................................................................................................… 524,16

Total 4.5 Vores i límits de paviments ..........: 1.462,22
4.6 Senyalització viària
4.6.1 Senyalització horitzontal .........................................................................................................… 167,64

Total 4.6 Senyalització viària ..........: 167,64

Total 4 Ferms i paviments urbans ..........: 4.586,28
8 Equipament urbà

8.4 Senyalització i suports publicitaris
8.4.1 Senyalització vertical ..............................................................................................................… 408,48

Total 8.4 Senyalització i suports publicitaris ..........: 408,48

Total 8 Equipament urbà ..........: 408,48
10 Gestió de residus

10.3 Gestió de residus inertes
10.3.1 Transport de residus inertes ..................................................................................................… 161,92
10.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ................................................................… 1.700,97

Total 10.3 Gestió de residus inertes ..........: 1.862,89

Total 10 Gestió de residus ..........: 1.862,89
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

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:

Arquitecte Tècnic: Andreu Xicoira Gallart V  Pressupost: Resum del pressupost
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Pressupost d'execució de material (PEM) 9.124,67
13% de despeses generals 1.186,21
6% de benefici industrial 547,48

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 10.858,36
21% 2.280,26

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + I… 13.138,62

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRETZE MIL CENT  TRENTA-VUIT EUROS
AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Mont-ras , Abril - 2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Rehabilitacio vial zona parada Sarfa



1 ACE040 m³ Excavació de rases, amb mitjans mecànics.

Mà d'obra 4,50 €
Maquinària 13,21 €
Mitjans auxiliars 0,35 €
3 % Costos indirectes 0,54 €

Total per m³............: 18,60 €

Són DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m³

2 CHH020 m³ Formigó en massa.

Mà d'obra 7,47 €
Materials 74,51 €
Mitjans auxiliars 1,64 €
3 % Costos indirectes 2,51 €

Total per m³............: 86,13 €

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m³

3 DMC010 m Tall de paviment.

Mà d'obra 1,33 €
Maquinària 2,80 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,13 €

Total per m............: 4,34 €

Són QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m

4 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic.

Mà d'obra 1,82 €
Maquinària 9,19 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per m²............: 11,57 €

Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m²

5 DMX090 m Demolició de vorada.

Mà d'obra 0,68 €
Maquinària 0,46 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m............: 1,19 €

Són U EURO AMB DINOU CÈNTIMS per m

6 DMX091 m Demolició de rigola.

Mà d'obra 0,68 €
Maquinària 0,24 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m............: 0,97 €

Són NORANTA-SET CÈNTIMS per m

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
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7 GRA020 m³ Transport de residus inertes amb camió.

Maquinària 7,84 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
3 % Costos indirectes 0,24 €

Total per m³............: 8,24 €

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m³

8 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Maquinària 9,15 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
3 % Costos indirectes 0,28 €

Total per m³............: 9,61 €

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m³

9 MBH010 m² Base de formigó.

Mà d'obra 2,60 €
Maquinària 0,56 €
Materials 11,19 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,44 €

Total per m²............: 15,08 €

Són QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m²

10 MLB010 m Vorada prefabricada de formigó.

Mà d'obra 15,02 €
Materials 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,53 €
3 % Costos indirectes 0,80 €

Total per m............: 27,59 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m

11 MLR010 m Rigola prefabricada de formigó.

Mà d'obra 18,79 €
Materials 19,59 €
Mitjans auxiliars 0,77 €
3 % Costos indirectes 1,17 €

Total per m............: 40,32 €

Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m

12 MPB010 m² Capa de mescla bituminosa continua en calent.

Mà d'obra 0,52 €
Maquinària 0,39 €
Materials 10,20 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,34 €

Total per m²............: 11,67 €

Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m²

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
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13 MPB010b m² Capa de mescla bituminosa continua en calent.

Mà d'obra 0,32 €
Maquinària 0,20 €
Materials 6,52 €
Mitjans auxiliars 0,14 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m²............: 7,40 €

Són SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m²

14 MPB100 m² Reg d'emprimació.

Mà d'obra 0,17 €
Maquinària 0,21 €
Materials 0,25 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,02 €

Total per m²............: 0,66 €

Són SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m²

15 MPB110 m² Reg d'adherència.

Mà d'obra 0,13 €
Maquinària 0,11 €
Materials 0,12 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,01 €

Total per m²............: 0,38 €

Són TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m²

16 MPH010 m² Enrajolat de cairons de formigó.

Mà d'obra 33,48 €
Maquinària 0,74 €
Materials 18,54 €
Mitjans auxiliars 1,06 €
3 % Costos indirectes 1,61 €

Total per m²............: 55,43 €

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m²

17 MSH010 m Marca vial longitudinal.

Mà d'obra 0,30 €
Maquinària 0,06 €
Materials 0,91 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,04 €

Total per m............: 1,34 €

Són U EURO AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m

18 MSH030 m² Marcat de fletxes i inscripcions en vials.

Mà d'obra 2,30 €
Maquinària 0,06 €
Materials 4,38 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
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3 % Costos indirectes 0,21 €

Total per m²............: 7,08 €

Són SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m²

19 TSV030 U Pal per a suport de senyalització vertical de tràfic.

Mà d'obra 3,82 €
Maquinària 2,35 €
Materials 20,34 €
Mitjans auxiliars 0,53 €
3 % Costos indirectes 0,81 €

Total per U............: 27,85 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U

20 TSV050 U Senyal vertical de trànsit.

Mà d'obra 8,83 €
Maquinària 4,52 €
Materials 57,35 €
Mitjans auxiliars 1,41 €
3 % Costos indirectes 2,16 €

Total per U............: 74,27 €

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U

21 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Sense descomposició 1.000,00 €
3 % Costos indirectes 30,00 €

Total per U............: 1.030,00 €

Són MIL TRENTA EUROS per U

Mont-ras , Abril - 2022
Arquitecte Tècnic

D. Andreu Xicoira Gallart
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V  Pressupost: Quadre de mà d'obra

Rehabilitacio vial zona parada Sarfa



1 Oficial 1ª enrajolador. 21,910 5,882 h 128,87
2 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,910 27,113 h 594,05
3 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó. 21,890 0,270 h 5,91
4 Ajudant enrajolador. 19,330 5,882 h 113,70
5 Ajudant construcció d'obra civil. 19,330 47,278 h 913,88
6 Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó. 19,320 1,351 h 26,10
7 Peó especialitzat construcció. 18,370 0,634 h 11,65
8 Peó ordinari construcció. 17,400 1,220 h 21,23

Import total: 1.815,39

Mont-ras , Abril - 2022
Arquitecte Tècnic

Andreu Xicoira Gallart

Projecte: Rehabilitacio vial zona parada Sarfa
Promotor:
Situació:
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Nº Designació
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V Pressupost: Quadre de materials

Rehabilitacio vial zona parada Sarfa



1 Aigua. 1,580 0,282 m³ 0,45
2 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,

segons UNE-EN 197-1. 0,110 15,560 kg 1,71
3 Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 14889-2, per a

preveure fissures per retracció en soleres i paviments de
formigó. 5,400 1,035 kg 5,59

4 Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 127,700 0,016 m³ 2,04
5 Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment

Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granítica,
confeccionat en obra. 63,850 0,498 m³ 31,80

6 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 36,000 0,545 t 19,62

7 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 67,740 6,534 m³ 442,61
8 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 64,030 7,846 m³ 502,38
9 Peça prefabricada de formigó bicapa per a rigola,

8/6,5x50x50 cm. 2,860 27,300 U 78,08
10 Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe

resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format
nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. 5,850 16,338 m² 95,58

11 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H
(petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i
UNE 127340. 2,710 71,400 U 193,49

12 Microesferes de vidre. 1,660 1,200 kg 1,99
13 Microesferes de vidre. 2,320 3,204 kg 7,43
14 Pintura plàstica per a exterior, a base de resines

acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa 13,930 6,930 l 96,53
15 Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per

a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 56,700 10,983 t 622,74

16 Mescla bituminosa contínua en calent AC22 base S, per
a capa base, de composició semidensa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 55,440 17,572 t 974,19

17 Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant, per
utilitzar com a reg d'emprimació en paviments
bituminosos, segons UNE-EN 13808. 0,250 95,500 kg 23,88

18 Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant, per utilitzar com a reg
d'adherència en paviments bituminosos, segons UNE-EN
13808. 0,240 47,750 kg 11,46

19 Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de
80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical de
tràfic. 6,780 12,000 m 81,36

20 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, triangular,
de 90 cm de costat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i
elements d'ancoratge. 57,350 4,000 U 229,40
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Import total: 3.422,33
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