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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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1. Aspectes previs 

En data de desembre de 2017 s’encarrega al Consell Comarcal del Baix Empordà  la redacció d’una 
Memòria Valorada per realitzar una minideixalleria al terme municipal de Verges, al Baix Empordà, 
emplaçada al camí de Can Joan Miquel. 

 

 

L’objectiu del projecte és la construcció d’una minideixalleria, per tal de que els serveis municipals puguin 
gestionar degudament els residus que genera el municipi de Verges. 

Els criteris de la proposta es basen en construir un equipament d’acord amb les necessitats generades 
pel municipi, així com tractar de minimitzar el seu impacte ambiental. 

Zona on ubicar la mini deixalleria 
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Aquesta zona on ubicar la minideixalleria prové de les cessions  realitzades en el desenvolupament de 
UA.C1, en que s fixava una cessió d’equipaments i zona verda, d’una superfície total de 1.960m2, 
corresponents a 560m2 d’equipaments  1.400m2 de zona verda. 
Aquesta zona prové de la modificació puntual de les NSM de Verges, aprovada definitivament per la 
comissió territorial de Girona l’1 de març de 2000.  
 
2. Antecedents 
 
S’ha considerat oportú considerar la mini-deixalleria com un equipament municipal més. 
 
Ateses les característiques del municipi de Verges, s’ha optat per plantejar un model d’instal·lació que 
presenta els mínims elements possibles per garantir la recollida de la gran majoria de residus que es 
generen.  
 
Per tal de millorar la seva eficiència es realitza el següent procés de senyalització: 
 

- Cartell anunciador a l’entrada de la instal·lació que constarà de la informació següent: 
o Horaris d’obertura 
o Residus admesos 
o Restriccions d’aportació (natura i/o quantitats) dels residus i telèfon de contacte. 

- Senyalització interna de cadascun dels contenidors identificadors del residu a recollir. 
 
Els residus a recollir en aquesta instal.lació seran: 

- Pneumàtics /piles 
- Contenidor per vidre pla 
- Contenidor per poda 
- Contenidor per ferralla 
- Contenidor per runa 
- Zona per sofàs 
- Zona per cadires i matalassos 
- Contenidor per rebuig 
- Contenidor per fusta 

Zona on ubicar la mini deixalleria 
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Es disposarà d’una zona a l’entrada ,destinada a : 
- Àrea d’emergència de recollida porta a porta en que s’hi troba: 
- Envasos 
- Vidre 
- Orgànic 
- Roba 
- Rebuig 
- Paper 

 
Són considerats residus municipals especials: 

- Fluorescents i llums de vapor de mercuri 
- Pneumàtics 
- Bateries 
- Dissolvents, pintures i vernissos 
- Piles 
- Frigorífics i electrodomèstics amb CFC 
- Olis minerals usats de procedència de particulars 

 
 
 
3. Objecte de la memòria 
 
L’objecte de la memòria és definir les feines necessàries per a la construcció de la minideixalleria, i 
tanmateix, valorar econòmicament aquests treballs. 
 
 4. Descripció detallada dels treballs 

Les obres consisteixen en la construcció d’una mini-deixalleria de forma aproximadament rectangular de 
20,00mx 23,00m, que té una superfície útil de 507,05m² per al municipi de Verges. 

Per a la seva execució es planteja un recinte tancat de fàcil accés amb vehicle pesat per a la càrrega 
dels contenidors amb il·luminació i recollida de les aigües de pluja.  

Per aconseguir-ho, inicialment cal extreure la capa vegetal superior fins arribar al sòl natural, sobre es 
preveu l’estesa d’una capa de tot-u artificial de 20 cm de gruix compactat al 95% de PM. L’acabat es 
preveu amb un paviment de planta rectangular de formigó per a ferms HF-3,5 MPa de 20 cm de gruix. Es 
preveu la formació de juntes formant daus de 5 metres de costat. Aquesta llosa tindrà pendent cap a la la 
minirampa d’accés on on es realitzarà la recollida d’aigües que es farà mitjançant dues reixes 
perpendiculars entre elles, on es recollirà i canalitzarà fins el rec. 

La deixalleria disposa d’una tanca perimetral formada per una paret de bloc de formigó de 20 cm de gruix 
i 80 cm d’alçada sobre base de formigó contínua. Sobre la paret s’hi disposarà una tanca formada per 
mallat electrosoldat de 200x50mm i filferro de 5mm plegat longitudinalment per millorar la seva rigidesa, 
que es fixarà sobre postes de 1,00m d’alçada proveïts de cremallera longitudinal per a la fixació dels 
accessoris que suporten el bastidor. Xapa d’acer baix en carboni segons norma EN-10142. 

El color que es preveu pel tancat de malla i postes és verd o gris a decidir per la DF. 

 Exemple de tanca metàl.lica a col.locar 
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L’accés al recinte consisteix en una porta formada per una fulla corredora de 5x2,00 m de la mateixa 
malla que la tanca, sobre bastidor tubular mecànic, que tindrà un sistema d’obertura motoritzat. Al costat 
d’aquesta porta, es realitzarà una porta d’1m d’amplada, per l’entrada peatonal. Ambdues portes 
disposaran d’un dispositiu de control d’accés que s’accionarà amb tarja magnètica. 

Es preveu un sistema de recollida d’aigües format per pendents en el paviment amb dos embornals 
sifònisc al seu punt baix, i un tram de canonada de polietilè d’alta densitat de diàmetre 250 mm. 
connectat al rec de l’estany. Es preveu una longitud de conducció de 15 metres aproximadament.  

A l’interior de la mini-deixalleria s’hi col·locaran els següents elements: 

- 1 contenidor de 6,32m x 2,25m de 14,22m2 
- 2 contenidors de  6,20m x 2,45m de 15,20m3 
- 3 contenidor de 3,65m x 1,90m de 6,35 m3.  
- Construcció d’edifici fet de bloc de formigó, acabat amb coberta de teula àrab inclinada, de 

6,40m per 4,00m, que tindrà una superfície de 25,60m2, que consistirà en un espai per la 
recollida de residus especials on hi haurà l’armari per instal·lacions. 

Pel que fa a les instal·lacions les tasques a executar són: 

- Es deixarà una previsió per la col·locació del sistema de seguretat , consistent en el pas de tres tubs 
soterrats pel pas del cablejat necessari als punts de control, i tub per connexió d’aquest a l’escomesa 
elèctrica. 

-Tanmateix es preveu d’instal·lació de dues columnes de 7 metres d’alçada, on es col.locaran dos punts 
de llum, tipus focus. 

-Es preveu el subministrament elèctric a la parcel·la, amb la corresponent formació d’escomesa, 
instal·lació d’armari per comptador i equips de mesura, posta a terra, butlletí... L’escomesa es preveu 
soterrada, partint de l’últim poste de llum que es troba en l’encreuament amb el camí i el carrer de la 
trencada. 

 

 

- Es realitza un accés des del camí existent , cosa que no suposarà la realització d’un nou vial d’accés. 

En l’execució de tots aquests treballs es tindrà en compte el Decret 161/2001 regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, el reglament electrotècnic de baixa tensió, la Instrucció de formigó EHE i 
els criteris definits al Plec de Prescripcions Generals PG3, a més d’altres Normatives sectorials que 
siguin d’obligat compliment.  

 
5. Pressupost 
 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos actuals 
de mà d’obra, materials i maquinària usuals de la zona. 

 

El cost per l’execució de les obres ve definit per els següents paràmetres: 

Poste on agafar l’electricitat 

Tram a soterrar per escomesa 



 Memòria Valorada  
 Minideixalleria  al TM VERGES 

PRESSUPOST GENERAL MEMÒRIA VALORADA OBRA  € 
     
PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL  55.584,15 
     
13%DESPESES GENERALS   7.225,94 
6% BENEFICI INDUSTRIAL    3.335,05 
     
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE    66.145,14 
     
21% IVA    13.890,48 
        

Pressupost per contracte  IVA inclòs 80.035,62 
 

Puja el pressupost de contracta de la Present Memòria Valorada per les obres de construcció de 
la minideixalleria al T.M. de Verges, la quantitat de SEIXANTA-SIS MIL CENT QUARANTA-CINC 
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS D’EURO, i el pressupost de contracte amb IVA inclòs la 
quantitat de VUITANTA MIL TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO 

 

 

HONORARIS TÈCNICS   € 
     
Honoraris tècnics per la redacció del projecte, direcció facultativa, direcció de 
Coordinació de Seguretat i Salut i legalitzacions  2.000,00 
21% IVA    420,00 
          
Pressupost IVA inclòs    2.420,00€ 
 
 

SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT   € 
     
Subministrament del material i de les instal·lacions específiques de l’activitat 
(contenidors i senyalització, instal·lació de circuit tancat de televisió i control 
d’accés)  24.270,06 
21% IVA    5.096,71 
          
Pressupost IVA inclòs    29.366,77€ 
 
 
 

PRESSUPOST TOTAL PER RECONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  € 
     
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE    66.145,14 
PRESSUPOST HONORARIS TÈCNICS    2.000,00 
PRESSUPOST SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS ACTIVITAT  24.270,06 
     
PRESSUPOST PER RECONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ   92.415,20 
21% IVA    19.407,19 
         

Pressupost PER RECONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  IVA inclòs 111.822,39 
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6. Assaig per a control d’obra 

L’import anirà a càrrec del contractista fins a un límit de l’1% del pressupost de l’obra, sempre i quan 
l’excés que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per negligència en el compliment de les 
instruccions rebudes, per persistència en la utilització dels materials dubtosos o per altres causes 
conceptualment similars, en el cas de les quals, es farà a càrrec de totes les despeses a que donin lloc 
les operacions que s’hagin de portar a terme. 

 

7. Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres s’estima en dos (2) mesos 

 

8. Termini de garantia 
 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció Única, llevat que en el 
Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
El termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
 
En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 del Reglament General de la 
Contractació de l’Estat. 
 
9. Conclusió 
 
Amb tot el que s’exposa en el present document, es considera suficientment justificat l’objecte de la 
present memòria valorada, que sotmetem a l’Administració per a la seva aprovació. 
 
 
La Bisbal d’Empordà, gener de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Fernández Soteras, arquitecta 

Jordi Hereu Barceló, arquitecte tècnic 

Àrea d’Arquitectura i Urbanisme 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
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construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 01  OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA
Titol 3 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Inclou
la tala d'arbres en cas necessari.
Inclou el replanteig general de l'obra i l'anivellament general

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

1 zona influència obra 464,000 464,000 C#*D#*E#*F#

2 altres a justificar 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 479,000

2 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 caixa paviment superfície total 464,000 0,100 46,400 C#*D#*E#*F#

2 altres a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 A JUSTIFICAR SI ÉS NECESSARI
PER

C#*D#*E#*F#

4 L'ANIVELLAMENT

TOTAL AMIDAMENT 47,400

3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 fonaments tanca 29,000 0,600 0,600 10,440 C#*D#*E#*F#

2 20,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

3 21,000 0,600 0,600 7,560 C#*D#*E#*F#

4 13,000 0,600 0,600 4,680 C#*D#*E#*F#

5 9,000 0,600 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#

6 2,200 0,600 0,600 0,792 C#*D#*E#*F#

7 pous lluminàries 0,500 0,500 0,500 2,000 0,250 C#*D#*E#*F#

8 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,162

4 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

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

1 sanejament 15,000 0,900 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#

2 instals 10,000 0,600 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

4 15,000 0,600 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

5 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

6 7,000 0,700 0,400 1,960 C#*D#*E#*F#

7 A JUSTIFICAR RASA INSTAL SI ÉS
8 NECESSARI O ES POSEN
9 TUBS PER PAVIMENT

10 altres a justificar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 20,360

5 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm
com a màxim

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

1 sanejament 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

2 instals 10,000 0,200 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,200 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

4 15,000 0,200 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

5 15,000 0,200 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

6 7,000 0,200 0,400 0,560 C#*D#*E#*F#

7 A JUSTIFICAR RASA INSTAL SI ÉS
8 NECESSARI O ES POSEN
9 TUBS PER PAVIMENT

10 altres a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,960

6 E2255P70 m3 Reblert i piconatge de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

1 sanejament 15,000 0,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

2 instals 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,200 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

4 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 15,000 0,200 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

6 7,000 0,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

7 A JUSTIFICAR RASA INSTAL SI ÉS
8 NECESSARI O ES POSEN
9 TUBS PER PAVIMENT

10 altres a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

7 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 esbrossada 464,000 0,050 23,200 C#*D#*E#*F#

2 excavació cel obert 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

3 excavació rasa 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 excavació rasa instal 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

6 terres deixades al camp adjacent per
7 anivellament o a parcel·la municipal 121,000 -,5 -60,500 C#*D#*E#*F#

9 esponjament 60,500 0,100 6,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,750

8 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 provinent de transport 66,750 66,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,750

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 01  OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA
Titol 3 02  PAVIMENTS

1 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 95% PM

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

1 paviment 464,000 0,150 69,600 C#*D#*E#*F#

2 paviment interior caseta 6,000 4,000 0,150 -1 -3,600 C#*D#*E#*F#

3 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2 K9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

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

1 464,000 464,000 C#*D#*E#*F#

2 caseta interior 6,000 4,000 -1 -24,000 C#*D#*E#*F#

3 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,000

3 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, reglejat acabat lliscat

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.Queda
inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

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

1 464,000 0,200 92,800 C#*D#*E#*F#

2 caseta interior 6,000 4,000 0,200 -1 -4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

4 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

3 altres a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 01  OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA
Titol 3 03  PALETERIA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 fonaments tanca 29,000 0,600 17,400 C#*D#*E#*F#

2 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

3 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

4 13,000 0,600 7,800 C#*D#*E#*F#

5 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

6 2,200 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,520

2 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb canaleta des de camió, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, inclòs esperes per armat de murs

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

1 fonaments tanca 29,000 0,600 0,500 8,700 C#*D#*E#*F#

2 20,000 0,600 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

3 21,000 0,600 0,500 6,300 C#*D#*E#*F#

4 13,000 0,600 0,500 3,900 C#*D#*E#*F#

5 9,000 0,600 0,500 2,700 C#*D#*E#*F#

6 2,200 0,600 0,500 0,660 C#*D#*E#*F#

7 pou base lluminàries 0,500 0,500 0,500 2,000 0,250 C#*D#*E#*F#

8 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,510

3 G0000105 m2 Paret de tanca d'obra de paret de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
de morter ciment gris, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amv traves i brancalls massissats amb formigó de 225
kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B500S de barres
corrugades. Per anar vist a ambdues cares

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

1 tanca 28,000 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#

2 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

3 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

4 13,000 0,600 7,800 C#*D#*E#*F#

5 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

6 2,200 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#

7 descompte portals 5,700 0,600 -1 -3,420 C#*D#*E#*F#

8 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

EUR



construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 E8J5A42A m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana i amb trencaaigües
als dos cantells, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de
designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 tanca 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

7 descompte portals 5,700 -1 -5,700 C#*D#*E#*F#

8 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,500

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 01  OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA
Titol 3 04  SERRALLERIA

1 G0000107 ml Subministre i col.locació de postes d'acer galvanitzat i plastificat de 0.48 mm cada 2,50 mts i fixació de reixat
metal.lic amb panell de malla d'acer galvanitzat i plastificat de 200x50 mm de màxim  1,50 m d'alçada.
A jsutificar per la DF prèvia col·locació

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

1 tanca 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

7 descompte portals 5,700 -1 -5,700 C#*D#*E#*F#

8 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,500

2 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per pilars metàl.lics HEB-140mm, de 250*250*20mm, sobre
sabates de formigó armat o forjat, amb 4uts d'espàrrecs de Ø16mm de 400mm de longitud màxim. Tot treballat
a taller,  i amb una capa d'imprimació antioxidant

Muntatge segons plànols de detall  i d'acord amb la DF

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a
escollir per la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de
quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies 2 capes d'imprimació i dues d'acabat.
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construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 HEB140 3,000 1,800 33,700 181,980 C#*D#*E#*F#

2 previsió canvi a quadrat amb tap
superior.

3 A JUSTIFICAR PER LA DF (Kg)

TOTAL AMIDAMENT 181,980

4 K45GU001 m3 Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment

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

1 en previsió si es subministra quadrat 0,140 0,140 1,800 3,000 0,106 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR

TOTAL AMIDAMENT 0,106

5 G0000209 ut Subministra i col.locació de portal d'entrada d'una fulla abatible de 0.8x1.80m amb bastidor de tub de 80x4 mm i
tancament de malla electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura d'acer, totalment col.locat i pintar amb
dues capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir per la DF
Inclou tots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, accessoris de muntatge, connexions al
sistema de lectura de targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G0000201 ut Subministrament i col.locació de porta d'entrada al recinte de la deixalleria, d'una fulla corredera de 5.00x1.80m
amb bastidor de tub de 80x4 mm i tancament de malla electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura
d'acer, totalment col.locat sobre guia muntada sobre el pavimebt i pintat amb dues capes d'imprimació i dues
d'acabat a decidir per la DF
Incloutots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, la guía i els accessoris de muntatge,
connexions al sistema de lectura de targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 G0000202 ut Accionament, motor, comandament i part proporcional de subministre elèctric pel funcionament de la porta
d'entrada corredera

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 02  EDIFICACIÓ
Titol 3 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 fonaments caseta 6,500 0,600 0,700 2,730 C#*D#*E#*F#

2 4,100 0,600 0,700 1,722 C#*D#*E#*F#

3 9,400 0,600 0,700 3,948 C#*D#*E#*F#

4 3,000 0,600 0,700 1,260 C#*D#*E#*F#

6 0,600 0,600 0,700 0,252 C#*D#*E#*F#

8 3,000 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

9 2,200 0,400 0,500 0,440 C#*D#*E#*F#

11 altres a justificar 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,452

2 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 terres fonaments 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 terres deixades a l'obra 11,000 -,5 -5,500 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 5,500 0,100 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,050

3 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

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

1 provinents de transport 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,050

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 02  EDIFICACIÓ
Titol 3 02  ESTRUCTURA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 fonaments caseta 6,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

2 4,100 0,600 2,460 C#*D#*E#*F#

3 9,400 0,600 5,640 C#*D#*E#*F#

4 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

5 0,000
6 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

7 0,000
8 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
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construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 8

9 2,200 0,400 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,240

2 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb canaleta des de camió, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, inclòs esperes per armat de murs

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

1 fonaments caseta 6,500 0,600 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#

2 4,100 0,600 0,600 1,476 C#*D#*E#*F#

3 9,400 0,600 0,600 3,384 C#*D#*E#*F#

4 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

5 0,000
6 0,600 0,600 0,600 0,216 C#*D#*E#*F#

7 0,000
8 3,000 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

9 2,200 0,400 0,400 0,352 C#*D#*E#*F#

10 0,000
11 altres a justificar 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,828

3 193527B9 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ IIa, de 15 cm de gruix acabat lliscat llis, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant de 15cm de gruix amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del
PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS

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

1 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, de 400x200x300 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a deixar vist a ambdues cares, col·locació amb morter 1:0,5:4. m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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

1 9,100 2,300 20,930 C#*D#*E#*F#

2 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#

3 3,300 2,400 2,000 15,840 C#*D#*E#*F#

4 descompte porta 1,500 2,200 -1 -3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,970

5 E4E786CE m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 300x200x300 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4

EUR



construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 9

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

1 llinda porta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 E4E886CE m Cèrcol de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4

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

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

3 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,800

7 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de cèrcols i
llindes per a parets de blocs de morter de ciment
Previsió quantia 40Kg/m3. A Justificar

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

1 9,100 2,500 0,200 40,000 182,000 C#*D#*E#*F#

2 6,200 2,700 0,200 40,400 135,259 C#*D#*E#*F#

3 3,300 2,600 0,200 40,000 68,640 C#*D#*E#*F#

4 3,300 2,600 0,200 40,000 68,640 C#*D#*E#*F#

5 -1,500 2,200 0,200 40,000 -26,400 C#*D#*E#*F#

6 NOTA ALÇADES PREVISTES
TOTALS

7 MUR + CÈRCOL

TOTAL AMIDAMENT 428,139

8 E4EZ72B4 m3 Formigó per a cèrcol i llindes de fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

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

1 9,100 2,500 0,200 4,550 C#*D#*E#*F#

2 6,200 2,700 0,200 3,348 C#*D#*E#*F#

3 3,300 2,600 0,200 1,716 C#*D#*E#*F#

4 3,300 2,600 0,200 1,716 C#*D#*E#*F#

5 -1,500 2,200 0,200 -0,660 C#*D#*E#*F#

6 NOTA ALÇADES PREVISTES
TOTALS

7 MUR + CÈRCOL

TOTAL AMIDAMENT 10,670

9 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per pilars metàl.lics HEB-140mm, de 250*250*20mm, sobre
sabates de formigó armat o forjat, amb 4uts d'espàrrecs de Ø16mm de 400mm de longitud màxim. Tot treballat
a taller,  i amb una capa d'imprimació antioxidant

Muntatge segons plànols de detall  i d'acord amb la DF

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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construcció deixalleria verges

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 pilar porxo previsió quadrat 120*4 2,700 14,400 38,880 C#*D#*E#*F#

2 PERFIL A JUSTIFICAR PER LA DF
3 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,880

11 E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:-
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

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

1 biguetes suport planxa sandvitx
2 rectangular 50*70*3 3,400 5,320 18,088 C#*D#*E#*F#

3 rectangular 50*70*3 2,800 8,320 23,296 C#*D#*E#*F#

4 PERFILS A JUSTIFICAR PER LA DF
5 altres a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,384

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 02  EDIFICACIÓ
Titol 3 03  COBERTA

1 E535C626 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 60
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de
7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Totalment col·locada. Inclou peces de remats entre plaques i peces perimetrals especial de remat a les dues
longituds horitzontal i vertical

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

1 9,500 4,700 44,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,650

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 02  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  TANCAMENTS
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats de dos fulles batents de 80 + 70cm, per a un buit d'obra de 150cm x 220 cm,
amb bastidor tubular de 50+5 mm i planxa metàl·lica pintada amb reixes de ventil·lació amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF.
Inlou:planxa de ferro pintada amb pintura tipus oxiron, bastiment de base, pany de cop de seguretat i clau,
col·locada.
Segons detall de projecte i a desició de la DF
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 02  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  REVESTIMENTS

1 E8Z1A16C m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de
123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

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

1 no es preveu revestiment

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 E81135PB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4
amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, elaborat a l'obra, remolinat i raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

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

1 no es preveu revestiment int i ext

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d' amidar
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

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

1 no es preveu revestiment int i ext

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 02  EDIFICACIÓ
Titol 3 06  INSTAL·LACIONS INTERIORS

1 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior per un magatzem de 20 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 3 circuits com a màxim,
amb ajudes de ram de paleta.

S'inclou la instal·lació complerta segons plànols de projecte, completament legalitzada segons REBT i
normativa derivada d'aplicació.

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

1 instal·lació elèctrica i enllumenat de
local

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EH327M6H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent  de 100 W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

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

1 1 llum int + 1 exterior amb detector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS GENERALS
Titol 3 01  DESGUÀS PLUVIAL

1 ED7FR219 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar.

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

1 A JUSTIFICAR. màxim 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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2 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ED7FR212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col·locat al fons de rasa amb pendent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar.

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

1 recollida canals a pericó** 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 (**a justificar posició final pericó)
3 i diàmetre final segons DF

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GD5KU010 ut Reixa de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament
amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega.

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

1 entrada principal -  vehicles 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 ED5H8278BTH7 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil
lateral ref. ULM2121202 de la sèrie Sport M 100 V d'ULMA , amb reixa de fosa nervada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 porta edifici 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 lateral en previsió A decidir per la DF 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS GENERALS
Titol 3 02  AIGUA FREDA SANITÀRIA
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1 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

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

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

2 exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FFB26355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Criteri d'amidament: m
de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

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

1 Tub aigua 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´, connectat a una
bateria o a un ramal

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

1 fase 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 fase 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS GENERALS
Titol 3 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 G0000406 PA Portada de subministrament de companyia fins a parcel·la, amb Projecte elèctric i legalització d'instal.lacions.
TOT INCLÒS.
ÉS PREVCISIÖ A JUSTIFICAR SEGONS ASSESSORAMENT DE COMPANYIA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G0000402 PA Cable d'escomesa elèctrica
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 G0000403 PA Caixa general de protecció
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G0000404 PA Armari per a comptador
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 G0000405 PA Transformadors de mesura i proteccions.
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G0000407 PA Instal.lació del quadre de comandament per porta i punt de llum
SEGONS PROJECTE ELÈCTRIC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 G0000401 PA Connexió a companyia subministradora. A JUSTIFICAR.
Inclou gestions i legalització per l'alta a la companyia subministradora.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS GENERALS
Titol 3 04  ENLLUMENAT

1 G0000508 ut Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra.

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

1 a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G0000504 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 a justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 G0000505 ml Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

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

1 a justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 G0000506 ml Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

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

1 a justificar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 G0000509 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 G0000507 ut Subministrament i col.locació de COLUMNA TRONCOCONICA 7 MTRS AMB CREURERA PER 2
PROJECTORS MILAN

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 G0000609 ut Subministrament i col.locació de llumenera PROJECTOR model MILAN LED 150w  de la casa NOVATILUX

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 G0000511 pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat

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

1 A JUSTIFICAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DEIXALLERIA VERGES
Capítol 04  ALTRES

1 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per als industrials que participen a l'obra i per les ajudes a les instal·lacions generals
de CTV i control accés. Inclou la col·locació de tubs corrugats pel pas de les instal·lacions de circuit tancat de
televisió i control d'accés dins de rasa o paviment
A JUSTIFICAR

NOTA: El Consell Comarcal gestionarà les instal·lacions de circuit tancat de tv, control d'accés i els
subministres de material específic de deixalleria i senyalització.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

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

1 residus provinents de l'obra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 residus provinents de l'obra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 A JUSTIFICAR

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 VAR0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR per al Control de Qualitat durant el transcurs de l'obra.
El contractista abonarà al seu càrrec les despeses derivades dels assaigs i anàlisis de materials fins a l'1% de
l'import d'adjudicació.
Aquesta partida es justificarà com a increment de l'import anteriorment indicat en cas que sigui necessàri
derivat del programa de Control de Qualitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control de qualitat a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de Seguretat i Salut) o pla de seguretat.  A JUSTIFICAR

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

1 mesures de seguretat a justificar i
segons pla de seguretat

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

2 A JUSTIFICAR

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EV0008 pa PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS DURANT LA FASE D'OBRA, PRÈVIA
ACCEPTACIÓ DE LA DF

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

1 PARTIDA A JUSTIFICAR DURANT
EL TRANSCURS DE L'OBRA

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 01 OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. Inclou la tala d'arbres en cas
necessari.
Inclou el replanteig general de l'obra i l'anivellament general (P - 6)

0,25 479,000 119,75

2 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

7,27 47,400 344,60

3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 8)

8,12 36,162 293,64

4 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora (P - 63)

7,53 20,360 153,31

5 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt
formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 10)

31,27 7,960 248,91

6 E2255P70 m3 Reblert i piconatge de rasa o pou amb granulats de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

(P - 9)

51,99 11,400 592,69

7 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 64)

8,58 66,750 572,72

8 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 65) 2,40 66,750 160,20

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.485,82

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 01 OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA

Titol 3 02 PAVIMENTS

1 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 95% PM (P -
44)

29,28 68,000 1.991,04

2 K9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments
de material corresponents a retalls i empalmaments. (P - 68)

3,07 442,000 1.356,94

3 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/IIa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat acabat lliscat

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les

102,98 88,000 9.062,24
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vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P -
60)

4 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
(P - 25)

9,20 92,000 846,40

TOTAL Titol 3 01.01.02 13.256,62

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 01 OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA

Titol 3 03 PALETERIA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 13)

11,16 56,520 630,76

2 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb canaleta des
de camió, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, inclòs esperes per armat de murs (P - 1)

154,49 30,510 4.713,49

3 G0000105 m2 Paret de tanca d'obra de paret de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat llis de 400x200x200 mm, de morter ciment gris,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, amv traves i brancalls massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum
1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B500S de barres
corrugades. Per anar vist a ambdues cares (P - 39)

67,16 54,500 3.660,22

4 E8J5A42A m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó
polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color
estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 2,5
(2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 23)

17,26 89,500 1.544,77

TOTAL Titol 3 01.01.03 10.549,24

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 01 OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA

Titol 3 04 SERRALLERIA

1 G0000107 ml Subministre i col.locació de postes d'acer galvanitzat i plastificat de
0.48 mm cada 2,50 mts i fixació de reixat metal.lic amb panell de malla
d'acer galvanitzat i plastificat de 200x50 mm de màxim 1,50 m
d'alçada.
A jsutificar per la DF prèvia col·locació

(P - 40)

37,00 89,500 3.311,50

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per pilars metàl.lics
HEB-140mm, de 250*250*20mm, sobre sabates de formigó armat o
forjat, amb 4uts d'espàrrecs de Ø16mm de 400mm de longitud màxim.
Tot treballat a taller,  i amb una capa d'imprimació antioxidant

Muntatge segons plànols de detall  i d'acord amb la DF

(P - 62)

80,00 3,000 240,00

3 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a escollir per la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge,
amb el mateix grau de preparació de superfícies 2 capes d'imprimació i
dues d'acabat.

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.
(P - 66)

2,10 181,980 382,16

4 K45GU001 m3 Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment (P - 67)

328,47 0,106 34,82

5 G0000209 ut Subministra i col.locació de portal d'entrada d'una fulla abatible de
0.8x1.80m amb bastidor de tub de 80x4 mm i tancament de malla
electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura d'acer, totalment
col.locat i pintar amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir
per la DF
Inclou tots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal,
accessoris de muntatge, connexions al sistema de lectura de targeta i
pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.
(P - 43)

600,00 1,000 600,00

6 G0000201 ut Subministrament i col.locació de porta d'entrada al recinte de la
deixalleria, d'una fulla corredera de 5.00x1.80m amb bastidor de tub de
80x4 mm i tancament de malla electrosoldada de 200x500 mm amb
subestructura d'acer, totalment col.locat sobre guia muntada sobre el
pavimebt i pintat amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat a
decidir per la DF
Incloutots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, la
guía i els accessoris de muntatge, connexions al sistema de lectura de
targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF. (P -
41)

1.600,00 1,000 1.600,00

7 G0000202 ut Accionament, motor, comandament i part proporcional de subministre
elèctric pel funcionament de la porta d'entrada corredera (P - 42)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 6.668,48

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRES

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 8)

8,12 11,452 92,99

2 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 64)

8,58 6,050 51,91

3 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 65) 2,40 6,050 14,52

TOTAL Titol 3 01.02.01 159,42

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 ESTRUCTURA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 13)

11,16 16,240 181,24

2 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb canaleta des
de camió, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, inclòs esperes per armat de murs (P - 1)

154,49 9,828 1.518,33

3 193527B9 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ IIa, de 15 cm de gruix acabat lliscat llis,
armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T
15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant de 15cm de gruix amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè,
amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1
segons CTE/DB-HS (P - 3)

35,80 24,000 859,20

4 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, de 400x200x300 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris
per a deixar vist a ambdues cares, col·locació amb morter 1:0,5:4. m2
de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

(P - 2)

34,25 48,970 1.677,22

5 E4E786CE m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 300x200x300 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locada amb morter ciment 1:4 (P - 16)

12,83 2,000 25,66

6 E4E886CE m Cèrcol de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x300 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col·locada amb morter ciment 1:4 (P - 17)

11,76 21,800 256,37

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 5

7 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de cèrcols i llindes per a parets de blocs
de morter de ciment
Previsió quantia 40Kg/m3. A Justificar (P - 18)

1,16 428,139 496,64

8 E4EZ72B4 m3 Formigó per a cèrcol i llindes de fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment (P - 19)

115,24 10,670 1.229,61

9 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per pilars metàl.lics
HEB-140mm, de 250*250*20mm, sobre sabates de formigó armat o
forjat, amb 4uts d'espàrrecs de Ø16mm de 400mm de longitud màxim.
Tot treballat a taller,  i amb una capa d'imprimació antioxidant

Muntatge segons plànols de detall  i d'acord amb la DF

(P - 62)

80,00 1,000 80,00

10 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 14)

2,06 40,880 84,21

11 E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 15)

2,07 43,384 89,80

TOTAL Titol 3 01.02.02 6.498,28

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Titol 3 03 COBERTA

1 E535C626 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix
de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Totalment col·locada. Inclou peces de remats entre plaques i peces
perimetrals especial de remat a les dues longituds horitzontal i vertical
(P - 20)

32,00 44,650 1.428,80

TOTAL Titol 3 01.02.03 1.428,80

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 6

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 TANCAMENTS

1 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats de dos fulles batents de 80 + 70cm, per
a un buit d'obra de 150cm x 220 cm, amb bastidor tubular de 50+5
mm i planxa metàl·lica pintada amb reixes de ventil·lació amb una
capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF.
Inlou:planxa de ferro pintada amb pintura tipus oxiron, bastiment de
base, pany de cop de seguretat i clau, col·locada.
Segons detall de projecte i a desició de la DF
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.
(P - 26)

821,76 1,000 821,76

TOTAL Titol 3 01.02.04 821,76

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 REVESTIMENTS

1 E8Z1A16C m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC  de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
(P - 24)

4,76 0,000 0,00

2 E81135PB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial
concentrat inclusor d'aire, elaborat a l'obra, remolinat i raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 21)

26,77 0,000 0,00

3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'
amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,

5,40 0,000 0,00

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 7

com ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 22)

TOTAL Titol 3 01.02.05 0,00

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 02 EDIFICACIÓ

Titol 3 06 INSTAL·LACIONS INTERIORS

1 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior per un magatzem de 20 m2 amb grau
d'electrificació bàsic i 3 circuits com a màxim, amb ajudes de ram de
paleta.

S'inclou la instal·lació complerta segons plànols de projecte,
completament legalitzada segons REBT i normativa derivada
d'aplicació. (P - 4)

600,00 1,000 600,00

2 EH327M6H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat
i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 100 W, muntat
superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
(P - 33)

107,66 2,000 215,32

TOTAL Titol 3 01.02.06 815,32

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 03 INSTAL·LACIONS GENERALS

Titol 3 01 DESGUÀS PLUVIAL

1 ED7FR219 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.
(P - 30)

15,92 15,000 238,80

2 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 27)

204,75 1,000 204,75

3 EDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 31)

97,85 1,000 97,85

4 ED7FR212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, col·locat al fons de rasa amb pendent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.
(P - 29)

13,16 3,000 39,48

5 GD5KU010 ut Reixa de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja i 50 cm de llum,
amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega. (P - 61)

70,72 7,000 495,04

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 8

6 ED5H8278BTH7m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i
de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral ref. ULM2121202 de la
sèrie Sport M 100 V d'ULMA , amb reixa de fosa nervada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 28)

65,17 4,800 312,82

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.388,74

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 03 INSTAL·LACIONS GENERALS

Titol 3 02 AIGUA FREDA SANITÀRIA

1 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada i sortida d'1 1/4'' (P - 34)

33,11 3,000 99,33

2 FFB26355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
(P - 38)

2,92 38,000 110,96

3 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 3/4´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 35)

56,44 1,000 56,44

TOTAL Titol 3 01.03.02 266,73

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 03 INSTAL·LACIONS GENERALS

Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 G0000406 PA Portada de subministrament de companyia fins a parcel·la, amb
Projecte elèctric i legalització d'instal.lacions. TOT INCLÒS.
ÉS PREVCISIÖ A JUSTIFICAR SEGONS ASSESSORAMENT DE
COMPANYIA (P - 50)

5.000,00 1,000 5.000,00

2 G0000402 PA Cable d'escomesa elèctrica
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC (P - 46)

8,33 15,000 124,95

3 G0000403 PA Caixa general de protecció
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC (P - 47)

114,00 1,000 114,00

4 G0000404 PA Armari per a comptador
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC (P - 48)

137,00 1,000 137,00

5 G0000405 PA Transformadors de mesura i proteccions.
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC (P - 49)

616,00 1,000 616,00

6 G0000407 PA Instal.lació del quadre de comandament per porta i punt de llum
SEGONS PROJECTE ELÈCTRIC (P - 51)

356,00 1,000 356,00

7 G0000401 PA Connexió a companyia subministradora. A JUSTIFICAR.
Inclou gestions i legalització per l'alta a la companyia subministradora.
(P - 45)

200,00 1,000 200,00

EUR



construcció deixalleria verges
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TOTAL Titol 3 01.03.03 6.547,95

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 03 INSTAL·LACIONS GENERALS

Titol 3 04 ENLLUMENAT

1 G0000508 ut Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. (P - 56)

63,81 2,000 127,62

2 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 32)

32,66 2,000 65,32

3 G0000504 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 52)

3,58 40,000 143,20

4 G0000505 ml Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 53)

4,20 40,000 168,00

5 G0000506 ml Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 54)

8,20 40,000 328,00

6 G0000509 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 57)

24,00 2,000 48,00

7 G0000507 ut Subministrament i col.locació de COLUMNA TRONCOCONICA 7
MTRS AMB   CREURERA  PER 2 PROJECTORS MILAN    (P - 55)

273,80 2,000 547,60

8 G0000609 ut Subministrament i col.locació de llumenera PROJECTOR model
MILAN LED 150w  de la casa NOVATILUX (P - 59)

278,71 4,000 1.114,84

9 G0000511 pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa
d'enllumenat (P - 58)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Titol 3 01.03.04 2.642,58

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges

Capítol 04 ALTRES

1 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per als industrials que participen a l'obra i per
les ajudes a les instal·lacions generals de CTV i control accés. Inclou
la col·locació de tubs corrugats pel pas de les instal·lacions de circuit
tancat de televisió i control d'accés dins de rasa o paviment
A JUSTIFICAR

NOTA: El Consell Comarcal gestionarà les instal·lacions de circuit
tancat de tv, control d'accés i els subministres de material específic de
deixalleria i senyalització.

(P - 36)

330,67 1,000 330,67

2 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de

18,39 4,000 73,56

EUR



construcció deixalleria verges

PRESSUPOST Pàg.: 10

manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 11)

3 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 12)

22,31 4,000 89,24

4 VAR0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR per al Control de Qualitat durant el
transcurs de l'obra.
El contractista abonarà al seu càrrec les despeses derivades dels
assaigs i anàlisis de materials fins a l'1% de l'import d'adjudicació.
Aquesta partida es justificarà com a increment de l'import anteriorment
indicat en cas que sigui necessàri derivat del programa de Control de
Qualitat.

(P - 0)

100,00 1,000 100,00

5 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de Seguretat i Salut)
o pla de seguretat.  A JUSTIFICAR
(P - 5)

500,00 1,000 500,00

6 EV0008 pa PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS DURANT
LA FASE D'OBRA, PRÈVIA ACCEPTACIÓ DE LA DF
(P - 37)

960,94 1,000 960,94

TOTAL Capítol 01.04 2.054,41

EUR



 Memòria Valorada  
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construcció deixalleria verges

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 2.485,82

Titol 3 01.01.02  PAVIMENTS 13.256,62

Titol 3 01.01.03  PALETERIA 10.549,24

Titol 3 01.01.04  SERRALLERIA 6.668,48

Capítol 01.01  OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA 32.960,16

Titol 3 01.02.01  MOVIMENTS DE TERRES 159,42

Titol 3 01.02.02  ESTRUCTURA 6.498,28

Titol 3 01.02.03  COBERTA 1.428,80

Titol 3 01.02.04  TANCAMENTS 821,76

Titol 3 01.02.05  REVESTIMENTS 0,00

Titol 3 01.02.06  INSTAL·LACIONS INTERIORS 815,32

Capítol 01.02  EDIFICACIÓ 9.723,58

Titol 3 01.03.01  DESGUÀS PLUVIAL 1.388,74

Titol 3 01.03.02  AIGUA FREDA SANITÀRIA 266,73

Titol 3 01.03.03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 6.547,95

Titol 3 01.03.04  ENLLUMENAT 2.642,58

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS GENERALS 10.846,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53.529,74

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

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

Capítol 01.01  OBRA CIVIL GENERAL DEIXALLERIA 32.960,16

Capítol 01.02  EDIFICACIÓ 9.723,58

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS GENERALS 10.846,00

Capítol 01.04  ALTRES 2.054,41

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges 55.584,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.584,15

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

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

Obra 01 Pressupost Deixalleria Verges 55.584,15

55.584,15

euros



 Memòria Valorada  
 Minideixalleria  al TM VERGES 
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construcció deixalleria verges

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb canaleta des de camió, armat amb
40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, inclòs esperes per armat de murs

154,49 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, de 400x200x300
mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a deixar vist a ambdues cares, col·locació
amb morter 1:0,5:4. m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

34,25 €

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

P-3 193527B9 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ IIa, de 15 cm de gruix acabat lliscat llis, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant de
15cm de gruix amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
CTE/DB-HS

35,80 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-4 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior per un magatzem de 20 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 3
circuits com a màxim, amb ajudes de ram de paleta.

S'inclou la instal·lació complerta segons plànols de projecte, completament legalitzada
segons REBT i normativa derivada d'aplicació.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-5 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de Seguretat i Salut) o pla de seguretat. A
JUSTIFICAR

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-6 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT. Inclou la tala d'arbres en cas necessari.
Inclou el replanteig general de l'obra i l'anivellament general

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-7 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-8 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)



construcció deixalleria verges

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-9 E2255P70 m3 Reblert i piconatge de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25
cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

51,99 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en
tongades de 25 cm com a màxim

31,27 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-11 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

11,16 €

(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-14 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-15 E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)



construcció deixalleria verges

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-16 E4E786CE m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 300x200x300
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 E4E886CE m Cèrcol de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x300 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de cèrcols i llindes per a parets de blocs de morter de ciment
Previsió quantia 40Kg/m3. A Justificar

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-19 E4EZ72B4 m3 Formigó per a cèrcol i llindes de fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

115,24 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 E535C626 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un
gruix total de 60 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Totalment col·locada. Inclou peces de remats entre plaques i peces perimetrals especial de
remat a les dues longituds horitzontal i vertical

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P-21 E81135PB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, elaborat a l'obra,
remolinat i raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

26,77 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d' amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



construcció deixalleria verges

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-23 E8J5A42A m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana
i amb trencaaigües als dos cantells, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

17,26 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-24 E8Z1A16C m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-26 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats de dos fulles batents de 80 + 70cm, per a un buit d'obra de
150cm x 220 cm, amb bastidor tubular de 50+5 mm i planxa metàl·lica pintada amb reixes
de ventil·lació amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF.
Inlou:planxa de ferro pintada amb pintura tipus oxiron, bastiment de base, pany de cop de
seguretat i clau, col·locada.
Segons detall de projecte i a desició de la DF
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

821,76 €

(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

204,75 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 ED5H8278BTH7 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm
d'alçària, sense perfil lateral ref. ULM2121202 de la sèrie Sport M 100 V d'ULMA , amb reixa
de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

65,17 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-29 ED7FR212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col·locat al
fons de rasa amb pendent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-30 ED7FR219 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra  de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

15,92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-31 EDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

97,85 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

32,66 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 EH327M6H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent  de 100 W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

107,66 €

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 33,11 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-35 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´,
connectat a una bateria o a un ramal

56,44 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per als industrials que participen a l'obra i per les ajudes a les
instal·lacions generals de CTV i control accés. Inclou la col·locació de tubs corrugats pel pas
de les instal·lacions de circuit tancat de televisió i control d'accés dins de rasa o paviment
A JUSTIFICAR

NOTA: El Consell Comarcal gestionarà les instal·lacions de circuit tancat de tv, control
d'accés i els subministres de material específic de deixalleria i senyalització.

330,67 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 EV0008 pa PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS DURANT LA FASE D'OBRA,
PRÈVIA ACCEPTACIÓ DE LA DF

960,94 €

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 FFB26355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al
fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 G0000105 m2 Paret de tanca d'obra de paret de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, de morter ciment gris, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amv traves i
brancalls massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum
1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B500S de barres corrugades. Per anar vist a
ambdues cares

67,16 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-40 G0000107 ml Subministre i col.locació de postes d'acer galvanitzat i plastificat de 0.48 mm cada 2,50 mts i
fixació de reixat metal.lic amb panell de malla d'acer galvanitzat i plastificat de 200x50 mm de
màxim  1,50 m d'alçada.
A jsutificar per la DF prèvia col·locació

37,00 €

(TRENTA-SET EUROS)

P-41 G0000201 ut Subministrament i col.locació de porta d'entrada al recinte de la deixalleria, d'una fulla
corredera de 5.00x1.80m amb bastidor de tub de 80x4 mm i tancament de malla
electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura d'acer, totalment col.locat sobre guia
muntada sobre el pavimebt i pintat amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir per
la DF
Incloutots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, la guía i els accessoris de
muntatge, connexions al sistema de lectura de targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.

1.600,00 €

(MIL SIS-CENTS EUROS)

P-42 G0000202 ut Accionament, motor, comandament i part proporcional de subministre elèctric pel
funcionament de la porta d'entrada corredera

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-43 G0000209 ut Subministra i col.locació de portal d'entrada d'una fulla abatible de 0.8x1.80m amb bastidor
de tub de 80x4 mm i tancament de malla electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura
d'acer, totalment col.locat i pintar amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir per
la DF
Inclou tots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, accessoris de muntatge,
connexions al sistema de lectura de targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-44 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 95% PM 29,28 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-45 G0000401 PA Connexió a companyia subministradora. A JUSTIFICAR.
Inclou gestions i legalització per l'alta a la companyia subministradora.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-46 G0000402 PA Cable d'escomesa elèctrica
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 G0000403 PA Caixa general de protecció
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

114,00 €

(CENT CATORZE EUROS)

P-48 G0000404 PA Armari per a comptador
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

137,00 €

(CENT TRENTA-SET EUROS)

P-49 G0000405 PA Transformadors de mesura i proteccions.
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

616,00 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS)

P-50 G0000406 PA Portada de subministrament de companyia fins a parcel·la, amb Projecte elèctric i legalització
d'instal.lacions. TOT INCLÒS.
ÉS PREVCISIÖ A JUSTIFICAR SEGONS ASSESSORAMENT DE COMPANYIA

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)
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P-51 G0000407 PA Instal.lació del quadre de comandament per porta i punt de llum
SEGONS PROJECTE ELÈCTRIC

356,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

P-52 G0000504 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 G0000505 ml Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-54 G0000506 ml Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-55 G0000507 ut Subministrament i col.locació de COLUMNA TRONCOCONICA 7 MTRS AMB CREURERA
PER 2 PROJECTORS MILAN

273,80 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-56 G0000508 ut Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra.

63,81 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 G0000509 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

P-58 G0000511 pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat 100,00 €

(CENT EUROS)

P-59 G0000609 ut Subministrament i col.locació de llumenera PROJECTOR model MILAN LED 150w de la
casa NOVATILUX

278,71 €

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

P-60 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat acabat lliscat

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

102,98 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 GD5KU010 ut Reixa de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega.

70,72 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-62 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per pilars metàl.lics HEB-140mm, de
250*250*20mm, sobre sabates de formigó armat o forjat, amb 4uts d'espàrrecs de Ø16mm de
400mm de longitud màxim. Tot treballat a taller,  i amb una capa d'imprimació antioxidant

Muntatge segons plànols de detall  i d'acord amb la DF

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-63 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-65 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-66 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a escollir per la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies 2 capes
d'imprimació i dues d'acabat.

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-67 K45GU001 m3 Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

328,47 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 K9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest
criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb canaleta des de camió, armat amb
40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, inclòs esperes per armat de murs

154,49 €

Altres conceptes 154,49000 €

P-2 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, de 400x200x300
mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a deixar vist a ambdues cares, col·locació
amb morter 1:0,5:4. m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

34,25 €

Altres conceptes 34,25000 €

P-3 193527B9 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ IIa, de 15 cm de gruix acabat lliscat llis, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant de
15cm de gruix amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
CTE/DB-HS

35,80 €

Altres conceptes 35,80000 €

P-4 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior per un magatzem de 20 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 3
circuits com a màxim, amb ajudes de ram de paleta.

S'inclou la instal·lació complerta segons plànols de projecte, completament legalitzada
segons REBT i normativa derivada d'aplicació.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-5 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de Seguretat i Salut) o pla de seguretat. A
JUSTIFICAR

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-6 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT. Inclou la tala d'arbres en cas necessari.
Inclou el replanteig general de l'obra i l'anivellament general

0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-7 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

7,27 €

Altres conceptes 7,27000 €

P-8 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,12 €

Altres conceptes 8,12000 €

P-9 E2255P70 m3 Reblert i piconatge de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25
cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

51,99 €
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 50,08388 €

Altres conceptes 1,90612 €

P-10 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en
tongades de 25 cm com a màxim

31,27 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 21,27500 €

Altres conceptes 9,99500 €

P-11 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

18,39 €

Altres conceptes 18,39000 €

P-12 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

22,31 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,09000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

11,16 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,77460 €

Altres conceptes 4,38540 €

P-14 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2,06 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-15 E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

2,07 €
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una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-16 E4E786CE m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 300x200x300
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4

12,83 €

B0EAA4W1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x300 mm, per a revestir, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

3,69200 €

Altres conceptes 9,13800 €

P-17 E4E886CE m Cèrcol de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x300 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4

11,76 €

B0EAA4W1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x300 mm, per a revestir, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

3,69200 €

Altres conceptes 8,06800 €

P-18 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de cèrcols i llindes per a parets de blocs de morter de ciment
Previsió quantia 40Kg/m3. A Justificar

1,16 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00650 €

Altres conceptes 1,15350 €

P-19 E4EZ72B4 m3 Formigó per a cèrcol i llindes de fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

115,24 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

77,05950 €

Altres conceptes 38,18050 €

P-20 E535C626 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un
gruix total de 60 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Totalment col·locada. Inclou peces de remats entre plaques i peces perimetrals especial de
remat a les dues longituds horitzontal i vertical

32,00 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,28000 €

B0C5C626 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la
cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts,
per a cobertes

22,72200 €

Altres conceptes 7,99800 €

P-21 E81135PB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, elaborat a l'obra,
remolinat i raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

26,77 €
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En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Altres conceptes 26,77000 €

P-22 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d' amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5,40 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 3,02389 €

Altres conceptes 2,37611 €

P-23 E8J5A42A m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana
i amb trencaaigües als dos cantells, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

17,26 €

B8J5A402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 21 a 30 cm de gruix, de secció plana i
amb trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

11,40000 €

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,32835 €

B0111000 m3 Aigua 0,00087 €

Altres conceptes 5,53078 €

P-24 E8Z1A16C m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4,76 €

B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123
g/m2

2,89680 €

Altres conceptes 1,86320 €

P-25 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

9,20 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-26 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats de dos fulles batents de 80 + 70cm, per a un buit d'obra de
150cm x 220 cm, amb bastidor tubular de 50+5 mm i planxa metàl·lica pintada amb reixes
de ventil·lació amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF.
Inlou:planxa de ferro pintada amb pintura tipus oxiron, bastiment de base, pany de cop de
seguretat i clau, col·locada.
Segons detall de projecte i a desició de la DF
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

821,76 €
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BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat
per a pintar

440,52000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 17,02000 €

Altres conceptes 364,22000 €

P-27 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

204,75 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,45714 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 16,72220 €

B0111000 m3 Aigua 0,00194 €

Altres conceptes 187,56872 €

P-28 ED5H8278B m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm
d'alçària, sense perfil lateral ref. ULM2121202 de la sèrie Sport M 100 V d'ULMA , amb reixa
de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

65,17 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,84694 €

BD5H8278BT m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model M100V, ample interior 100mm i alçària exterior
80mm, de secció hidràulica no inferior a 40 cm2, de secció hidràulica no inferior a 40 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS100,
reixeta de fosa dúctil nervada, model FN100KCCM, de classe C-250 i 0,5 m de longitud,
model certificat sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2121202 de la sèrie Sport
M 100 V d'ULMA

44,64000 €

Altres conceptes 13,68306 €

P-29 ED7FR212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col·locat al
fons de rasa amb pendent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

13,16 €

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,61200 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,88090 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,13000 €

Altres conceptes 3,53710 €

P-30 ED7FR219 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra  de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

15,92 €

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,61200 €
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BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,88090 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,23400 €

Altres conceptes 6,19310 €

P-31 EDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

97,85 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 165 kg de pes 75,23000 €

Altres conceptes 22,62000 €

P-32 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

32,66 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,49000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,15225 €

Altres conceptes 14,01775 €

P-33 EH327M6H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent  de 100 W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

107,66 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,87000 €

BH327M60 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent  de 100 W, per a muntar superficialment

102,07000 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-34 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 33,11 €

BJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 28,32000 €

Altres conceptes 4,79000 €

P-35 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´,
connectat a una bateria o a un ramal

56,44 €

BJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´,
per a connectar a la bateria o al ramal

50,91000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-36 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per als industrials que participen a l'obra i per les ajudes a les
instal·lacions generals de CTV i control accés. Inclou la col·locació de tubs corrugats pel pas
de les instal·lacions de circuit tancat de televisió i control d'accés dins de rasa o paviment
A JUSTIFICAR

NOTA: El Consell Comarcal gestionarà les instal·lacions de circuit tancat de tv, control
d'accés i els subministres de material específic de deixalleria i senyalització.

330,67 €

Altres conceptes 330,67000 €

P-37 EV0008 pa PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS DURANT LA FASE D'OBRA,
PRÈVIA ACCEPTACIÓ DE LA DF

960,94 €

Sense descomposició 960,94000 €

P-38 FFB26355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al
fons de la rasa. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin

2,92 €
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efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
per a connectar a pressió

1,04100 €

BFB26300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE 53131

0,57120 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,06000 €

Altres conceptes 1,24780 €

P-39 G0000105 m2 Paret de tanca d'obra de paret de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, de morter ciment gris, col.locat amb morter mixt 1:2:10, amv traves i
brancalls massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum
1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B500S de barres corrugades. Per anar vist a
ambdues cares

67,16 €

Sense descomposició 67,16000 €

P-40 G0000107 ml Subministre i col.locació de postes d'acer galvanitzat i plastificat de 0.48 mm cada 2,50 mts i
fixació de reixat metal.lic amb panell de malla d'acer galvanitzat i plastificat de 200x50 mm de
màxim  1,50 m d'alçada.
A jsutificar per la DF prèvia col·locació

37,00 €

Sense descomposició 37,00000 €

P-41 G0000201 ut Subministrament i col.locació de porta d'entrada al recinte de la deixalleria, d'una fulla
corredera de 5.00x1.80m amb bastidor de tub de 80x4 mm i tancament de malla
electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura d'acer, totalment col.locat sobre guia
muntada sobre el pavimebt i pintat amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir per
la DF
Incloutots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, la guía i els accessoris de
muntatge, connexions al sistema de lectura de targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.

1.600,00 €

Sense descomposició 1.600,00000 €

P-42 G0000202 ut Accionament, motor, comandament i part proporcional de subministre elèctric pel
funcionament de la porta d'entrada corredera

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-43 G0000209 ut Subministra i col.locació de portal d'entrada d'una fulla abatible de 0.8x1.80m amb bastidor
de tub de 80x4 mm i tancament de malla electrosoldada de 200x500 mm amb subestructura
d'acer, totalment col.locat i pintar amb dues capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir per
la DF
Inclou tots els mecanismes necessaris per a la subjecció del portal, accessoris de muntatge,
connexions al sistema de lectura de targeta i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les especificacions de la DF.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-44 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 95% PM 29,28 €

Sense descomposició 29,28000 €

P-45 G0000401 PA Connexió a companyia subministradora. A JUSTIFICAR.
Inclou gestions i legalització per l'alta a la companyia subministradora.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €
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P-46 G0000402 PA Cable d'escomesa elèctrica
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

8,33 €

Sense descomposició 8,33000 €

P-47 G0000403 PA Caixa general de protecció
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

114,00 €

Sense descomposició 114,00000 €

P-48 G0000404 PA Armari per a comptador
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

137,00 €

Sense descomposició 137,00000 €

P-49 G0000405 PA Transformadors de mesura i proteccions.
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

616,00 €

Sense descomposició 616,00000 €

P-50 G0000406 PA Portada de subministrament de companyia fins a parcel·la, amb Projecte elèctric i legalització
d'instal.lacions. TOT INCLÒS.
ÉS PREVCISIÖ A JUSTIFICAR SEGONS ASSESSORAMENT DE COMPANYIA

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-51 G0000407 PA Instal.lació del quadre de comandament per porta i punt de llum
SEGONS PROJECTE ELÈCTRIC

356,00 €

Sense descomposició 356,00000 €

P-52 G0000504 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,58 €

Sense descomposició 3,58000 €

P-53 G0000505 ml Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,20 €

Sense descomposició 4,20000 €

P-54 G0000506 ml Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

8,20 €

Sense descomposició 8,20000 €

P-55 G0000507 ut Subministrament i col.locació de COLUMNA TRONCOCONICA 7 MTRS AMB CREURERA
PER 2 PROJECTORS MILAN

273,80 €

Sense descomposició 273,80000 €

P-56 G0000508 ut Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra.

63,81 €

Sense descomposició 63,81000 €

P-57 G0000509 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

P-58 G0000511 pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova xarxa d'enllumenat 100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-59 G0000609 ut Subministrament i col.locació de llumenera PROJECTOR model MILAN LED 150w de la
casa NOVATILUX

278,71 €

Sense descomposició 278,71000 €

P-60 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat acabat lliscat

102,98 €
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Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

90,28950 €

Altres conceptes 12,69050 €

P-61 GD5KU010 ut Reixa de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega.

70,72 €

BD5ZUC02 ut Marc i reixa de fosa dúctil, i sumidero de formigó prefabricat de mides 475x210mm i per a 40
t de càrrega de ruptura. Model Delta PSH570 casa Fundición Benito o similar.

52,20000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,51664 €

Altres conceptes 18,00336 €

P-62 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per pilars metàl.lics HEB-140mm, de
250*250*20mm, sobre sabates de formigó armat o forjat, amb 4uts d'espàrrecs de Ø16mm de
400mm de longitud màxim. Tot treballat a taller,  i amb una capa d'imprimació antioxidant

Muntatge segons plànols de detall  i d'acord amb la DF

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-63 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,53 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-64 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-65 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,40 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-66 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a escollir per la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i
reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies 2 capes
d'imprimació i dues d'acabat.

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2,10 €
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B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,13300 €

Altres conceptes 0,96700 €

P-67 K45GU001 m3 Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

328,47 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,27650 €

Altres conceptes 258,19350 €

P-68 K9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest
criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3,07 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01586 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,25600 €

Altres conceptes 0,79814 €
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 19,27000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,31000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,00000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,31000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,96000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,00000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,33000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,70000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 20,18000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,18000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,53000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,67000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,00000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 18,65000 €

A013D000 h Ajudant pintor 18,65000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,62000 €

A013J000 h Ajudant lampista 17,27000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,30000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €
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C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 51,94000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,20000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 39,92000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 64,65000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 56,69000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 74,41000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,39000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,17000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,04000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,35000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 46,90000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,67000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 174,42000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,91000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,62000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 87,71000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 11,93000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,53000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,09000 €

C200G000 h Màquina de fer regates 1,71000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,48000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,97000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,25000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,83000 €

B0311010 t Sorra  de pedrera  de pedra calcària per a formigons 20,09000 €

B0311500 t Sorra  de pedrera  de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 20,09000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 14,67000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,40000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 18,00000 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 11,50000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 19,10000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera  de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,89000 €

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 22,54000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,23000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,41000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 87,98000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B0521100 kg Guix YG 0,10000 €

B0521200 kg Guix YF 0,13000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,42000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,93000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,99000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

76,74000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,39000 €

B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

76,32000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,96000 €

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

93,97000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 72,63000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

64,52000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,25000 €

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,51000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 64,58000 €

B0811044 kg Additiu especial concentrat inclusor d'aire per a morter porós drenant 82,82000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,92000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,30000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,11000 €
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,66000 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,43000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,88000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,44000 €

B0C5C626 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

21,64000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 19,06000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,98000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,15000 €

B0E245L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,79000 €

B0EAA4W1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x300 mm, per a revestir, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

1,42000 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,37000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

22,09000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,03000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

B52219L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim 0,65000 €

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim 0,61000 €

B5ZH19C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

26,19000 €

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm
i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

2,44000 €

B5ZJ1250 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de
diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim

6,92000 €

B5ZJA250 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,55000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,29000 €

B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre  de 60 g/m2

4,09000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,17000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,81000 €

B7Z24000I5R7 kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, cimentacions o com emulsió bituminosa per
a la protecció de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE 104-231, envàs de 25 kg, ref.

2,02000 €
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10860325 de la sèrie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 5,49000 €

B8J5A402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 21 a 30 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

11,40000 €

B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 2,84000 €

BABG7762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat

169,04000 €

BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor
de L  de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar

220,26000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 17,02000 €

BD14CA30 m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

14,17000 €

BD1ZCA00 u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 100 mm 1,81000 €

BD5H8278BTH7 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model M100V, ample interior 100mm i alçària exterior
80mm, de secció hidràulica no inferior a 40 cm2, de secció hidràulica no inferior a 40 cm2, per
recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS100, reixeta de fosa
dúctil nervada, model FN100KCCM, de classe C-250 i 0,5 m de longitud, model certificat sengons
la declaració de conformitat CE., ref. ULM2121202 de la sèrie Sport M 100 V d'ULMA

49,60000 €

BD5ZAKF1 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 341x183x76 mm i 145 kg de pes 82,50000 €

BD5ZUC02 ut Marc i reixa de fosa dúctil, i sumidero de formigó prefabricat de mides 475x210mm i per a 40 t de
càrrega de ruptura. Model Delta PSH570 casa Fundición Benito o similar.

52,20000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,30000 €

BD7FQ410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

7,09000 €

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

5,51000 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 165 kg de pes 75,23000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,49000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,73000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 31,08000 €

BDW48A30 u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 19,45000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,13000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,46000 €

BDY4EA30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 1,35000 €

BFB26300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

0,56000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

3,47000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,06000 €

BG134701 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu
mòduls i per a encastar

21,32000 €

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
encastar

4,01000 €

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

1,66000 €
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BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
encastar

2,48000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,18000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,23000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,02000 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 3,07000 €

BG322120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,20000 €

BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,37000 €

BG322140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,57000 €

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,85000 €

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

21,96000 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

8,52000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

8,67000 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

8,90000 €

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

9,09000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

22,58000 €

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

140,13000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,72000 €

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,80000 €

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 2,83000 €

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,00000 €

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar

5,80000 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

3,38000 €

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

5,78000 €

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per
a encastar

6,15000 €

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,69000 €
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BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 6,65000 €

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 11,82000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,34000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,31000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,47000 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,27000 €

BH327M60 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada incandescent  de 100 W, per a muntar superficialment

102,07000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,87000 €

BJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 28,32000 €

BJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

50,91000 €

BM312111 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat 25,64000 €

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 73,14000 €

BMD1U111 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02

20,65000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,36000 €

BP434630 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 STP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

0,83000 €
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D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 64,15000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,17000 = 19,98700

Subtotal: 19,98700 19,98700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,62000 = 0,97200

Subtotal: 0,97200 0,97200

Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,150      x 76,19000 = 11,42850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 14,67000 = 9,53550

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,23000 = 22,05650

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,97000 = 0,17460

Subtotal: 43,19510 43,19510

COST DIRECTE 64,15410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,15410

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 83,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,17000 = 19,98700

Subtotal: 19,98700 19,98700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,62000 = 0,97200

Subtotal: 0,97200 0,97200

Materials

B0311010 t Sorra  de pedrera  de pedra calcària per a formigons 0,650      x 20,09000 = 13,05850

B0331Q10 t Grava de pedrera  de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,89000 = 29,27950

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,97000 = 0,17460

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 87,98000 = 19,79550

Subtotal: 62,30810 62,30810
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19987

COST DIRECTE 83,46697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,46697

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 71,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 18,40000 = 29,99200

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 87,98000 = 21,99500

Subtotal: 52,18100 52,18100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,17000 = 0,18170

Subtotal: 0,18170 0,18170

COST DIRECTE 71,66670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,66670

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,40000 = 27,96800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 87,98000 = 33,43240
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Subtotal: 61,59440 61,59440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,17000 = 0,18170

Subtotal: 0,18170 0,18170

COST DIRECTE 81,08010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,08010

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 102,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,62000 = 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 18,40000 = 28,15200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 87,98000 = 17,59600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 81,94200 81,94200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,07900 = 0,19079

Subtotal: 0,19079 0,19079

COST DIRECTE 102,38579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,38579

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 96,56000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850

Maquinària
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C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,62000 = 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 18,40000 = 25,39200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 87,98000 = 33,43240

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 76,11840 76,11840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19079

COST DIRECTE 96,56219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,56219

D071P821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu especial concentrat inclusor d'aire per a morter
porós drenant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 727,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Materials

B0811044 kg Additiu especial concentrat inclusor d'aire per a
morter porós drenant

7,800      x 82,82000 = 645,99600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 87,98000 = 33,43240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,40000 = 27,96800

Subtotal: 707,59040 707,59040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18170

COST DIRECTE 727,07610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 727,07610

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

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,67000 = 0,09835

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,31000 = 0,11155

Subtotal: 0,20990 0,20990

Materials

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

1,050      x 0,66000 = 0,69300

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,30000 = 0,01326

Subtotal: 0,70626 0,70626

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00210

COST DIRECTE 0,91826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91826
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P-1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb canaleta des de camió, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
inclòs esperes per armat de murs

Rend.: 1,000 154,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 104,14502 = 104,14502

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

40,000      x 1,22048 = 48,81920

Subtotal: 152,96422 152,96422

COST DIRECTE 152,96422
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,52964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,49386

P-2 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, de 400x200x300 mm, R 6 N/mm2,
de morter de ciment gris per a deixar vist a ambdues
cares, col·locació amb morter 1:0,5:4. m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superficie corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 34,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària  de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

0,000      x 124,68376 = 0,00000

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de

1,000      x 33,91354 = 33,91354
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ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret  de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superficie corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
cèrcols i llindes per a parets de blocs de morter de
ciment
Previsió quantia 40Kg/m3. A Justificar

0,000      x 1,15121 = 0,00000

Subtotal: 33,91354 33,91354

COST DIRECTE 33,91354
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,25268

P-3 193527B9 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ IIa, de 15 cm de gruix
acabat lliscat llis, armada amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm
de D, capa drenant de 15cm de gruix amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons
CTE/DB-HS

Rend.: 1,000 35,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,11040 = 1,11040

E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

1,000      x 8,41991 = 8,41991

E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

1,000      x 18,41371 = 18,41371

E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,88933 = 3,88933

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000      x 1,49027 = 1,49027

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000      x 2,12220 = 2,12220
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Subtotal: 35,44582 35,44582

COST DIRECTE 35,44582
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,35446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,80028

P-4 1G224200 u Instal·lació elèctrica interior per un magatzem de 20
m2 amb grau d'electrificació bàsic i 3 circuits com a
màxim, amb ajudes de ram de paleta.

S'inclou la instal·lació complerta segons plànols de
projecte, completament legalitzada segons REBT i
normativa derivada d'aplicació.

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

2933D012 m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat
format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa i
subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Rend.: 1,000 17,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9G1D2G2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície
existent.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

0,160      x 93,42448 = 14,94792

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

0,100      x 27,77872 = 2,77787

Subtotal: 17,72579 17,72579

COST DIRECTE 17,72579
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,90305
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445CA27A m2 Llosa de formigó armat inclinada, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de màxim1,2 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2.

Inclou acer per unió de llosa amb cèrcol perimetral

Rend.: 1,000 123,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta
de pi, per a deixar el formigó vist

1,200      x 64,65642 = 77,58770

K45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,160      x 103,30082 = 16,52813

K4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

20,000      x 1,40525 = 28,10500

Subtotal: 122,22083 122,22083

COST DIRECTE 122,22083
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,22221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,44304

49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa, estesa i vibratge
mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15
cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part
proporcional de junts de dilatació i retracció, de 20cm
de gruix.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K9G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

1,000      x 23,71384 = 23,71384

K9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

1,000      x 3,88933 = 3,88933
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

Subtotal: 27,60317 27,60317

COST DIRECTE 27,60317
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87920

P-5 E0000002 ut Mesures de seguretat i salut (segons Estudi basic de
Seguretat i Salut) o pla de seguretat.  A JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT. Inclou la tala d'arbres en cas necessari.
Inclou el replanteig general de l'obra i l'anivellament
general

Rend.: 1,793 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,008 /R x 56,20000 = 0,25075

Subtotal: 0,25075 0,25075

COST DIRECTE 0,25075
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25326

P-7 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,56000 = 3,51200

Subtotal: 3,51200 3,51200

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,070 /R x 51,94000 = 3,63580

Subtotal: 3,63580 3,63580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,51200 = 0,05268

Subtotal: 0,05268 0,05268

COST DIRECTE 7,20048
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27248
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P-8 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 56,20000 = 8,03660

Subtotal: 8,03660 8,03660

COST DIRECTE 8,03660
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11697

P-9 E2255P70 m3 Reblert i piconatge de rasa o pou amb granulats de
material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 51,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,56000 = 0,35120

Subtotal: 0,35120 0,35120

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 51,94000 = 1,03880

Subtotal: 1,03880 1,03880

Materials

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 2,222      x 22,54000 = 50,08388

Subtotal: 50,08388 50,08388

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00527

COST DIRECTE 51,47915
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,51479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,99394

P-10 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de
granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades
de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 31,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 18,17000 = 5,45100

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 17,56000 = 0,43900

Subtotal: 5,89000 5,89000

Maquinària
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C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 8,04000 = 2,41200

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 51,94000 = 1,29850

Subtotal: 3,71050 3,71050

Materials

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0
a 5 mm

1,850      x 11,50000 = 21,27500

Subtotal: 21,27500 21,27500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,89000 = 0,08835

Subtotal: 0,08835 0,08835

COST DIRECTE 30,96385
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,27349

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,56000 = 0,35120

Subtotal: 0,35120 0,35120

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 56,69000 = 1,13380

Subtotal: 1,13380 1,13380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00527

COST DIRECTE 1,49027
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50517

P-11 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,600 /R x 30,35000 = 18,21000

Subtotal: 18,21000 18,21000
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COST DIRECTE 18,21000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39210

P-12 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 22,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 22,09000 = 22,09000

Subtotal: 22,09000 22,09000

COST DIRECTE 22,09000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31090

E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 105,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800

Subtotal: 5,26800 5,26800

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 174,42000 = 17,44200

Subtotal: 17,44200 17,44200

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,96000 = 81,35600

Subtotal: 81,35600 81,35600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07902

COST DIRECTE 104,14502
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,04145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,18647

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

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,67000 = 0,15736

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,31000 = 0,13386

Subtotal: 0,29122 0,29122

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,30000 = 0,00663

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

1,000      x 0,91826 = 0,91826

Subtotal: 0,92489 0,92489

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00437

COST DIRECTE 1,22048
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23268

E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments Rend.: 1,000 24,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 18,65000 = 10,25750

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

Subtotal: 20,75750 20,75750

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,11000 = 0,16661

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,15000 = 0,06450

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987

Subtotal: 3,20804 3,20804

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 20,75733 = 0,31136

Subtotal: 0,31136 0,31136

COST DIRECTE 24,27690
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,51967
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P-13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,00000 = 1,57500

Subtotal: 4,20900 4,20900

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 64,52000 = 6,77460

Subtotal: 6,77460 6,77460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06314

COST DIRECTE 11,04674
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15720

P-14 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat a decidir per la DF,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 22,96000 = 0,45920

Subtotal: 0,85920 0,85920

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,48000 = 0,05220

Subtotal: 0,05220 0,05220

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02148

COST DIRECTE 2,04288
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06331

P-15 E4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a decidir per
la DF, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 20,00000 = 0,26000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 22,96000 = 0,57400

Subtotal: 0,83400 0,83400

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,48000 = 0,08700

Subtotal: 0,08700 0,08700

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02085

COST DIRECTE 2,05185
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07237

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret  de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superficie corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00%

Rend.: 1,000 34,25 €
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del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 21,00000 = 9,24000

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 17,56000 = 3,86320

Subtotal: 13,10320 13,10320

Materials

B0E245L1 u Bloc foradat  de morter  de ciment, llis, de
500x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

10,500      x 1,79000 = 18,79500

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0168      x 96,56219 = 1,62224

Subtotal: 20,41724 20,41724

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,39310

COST DIRECTE 33,91354
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,25267

P-16 E4E786CE m Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa
de morter de ciment, de 300x200x300 mm, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,260 /R x 21,00000 = 5,46000

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 17,56000 = 3,16080

Subtotal: 8,62080 8,62080

Materials

B0EAA4W1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x300 mm,
per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

2,600      x 1,42000 = 3,69200

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021      x 81,08010 = 0,17027
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Subtotal: 3,86227 3,86227

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21552

COST DIRECTE 12,69859
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82558

P-17 E4E886CE m Cèrcol de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 21,00000 = 4,62000

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 17,56000 = 2,80960

Subtotal: 7,42960 7,42960

Materials

B0EAA4W1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x300 mm,
per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

2,600      x 1,42000 = 3,69200

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0042      x 81,08010 = 0,34054

Subtotal: 4,03254 4,03254

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18574

COST DIRECTE 11,64788
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76436

P-18 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
cèrcols i llindes per a parets de blocs de morter de
ciment
Previsió quantia 40Kg/m3. A Justificar

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,31000 = 0,22310

Subtotal: 0,22310 0,22310

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,30000 = 0,00650

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

1,000      x 0,91826 = 0,91826

Subtotal: 0,92476 0,92476
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00335

COST DIRECTE 1,15121
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16272

P-19 E4EZ72B4 m3 Formigó per a cèrcol i llindes de fàbrica de blocs de
morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment

Rend.: 1,000 115,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 17,56000 = 28,09600

Subtotal: 36,49600 36,49600

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 73,39000 = 77,05950

Subtotal: 77,05950 77,05950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54744

COST DIRECTE 114,10294
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,14103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,24397

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 125,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 17,56000 = 28,09600

Subtotal: 36,49600 36,49600

Materials

D060Q021 m3 Formigó  de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària  de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

1,050      x 83,46697 = 87,64032

Subtotal: 87,64032 87,64032
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54744

COST DIRECTE 124,68376
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,24684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,93060

P-20 E535C626 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes
d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total
de 60 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,
gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Totalment col·locada. Inclou peces de remats entre
plaques i peces perimetrals especial de remat a les
dues longituds horitzontal i vertical

Rend.: 1,000 32,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,30000 = 3,46000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,18000 = 4,03600

Subtotal: 7,49600 7,49600

Materials

B0C5C626 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
oculta amb tapajunts, per a cobertes

1,050      x 21,64000 = 22,72200

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,16000 = 1,28000

Subtotal: 24,00200 24,00200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18740

COST DIRECTE 31,68540
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,31685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00225

E711J664I5R7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2
segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines
de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura
de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació. Article: ref.
10860325 de la sèrie IMPRIMACIONS i EMULSIONS
I ADHESIUS de TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament especí fic dels acords amb els paraments
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant,

Rend.: 1,000 28,03 €
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si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,250 /R x 18,65000 = 4,66250

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

Subtotal: 15,16250 15,16250

Materials

B7Z24000I5 kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de
murs, cimentacions o com emulsió bituminosa per a
la protecció de superfícies, formigons, etc, segons
norma UNE 104-231, envàs de 25 kg, ref. 10860325
de la sèrie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I
ADHESIUS de TEXSA

0,300      x 2,02000 = 0,60600

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 3,000      x 0,92000 = 2,76000

B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
24-FV amb armadura  de feltre  de fibra de vidre  de
60 g/m2

2,200      x 4,09000 = 8,99800

Subtotal: 12,36400 12,36400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22744

COST DIRECTE 27,75394
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,03148

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 21,00000 = 0,84000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 18,65000 = 0,37300

Subtotal: 1,21300 1,21300

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,81000 = 0,89100

Subtotal: 0,89100 0,89100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01820

COST DIRECTE 2,12220
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14342

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 21,00000 = 0,63000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,015 /R x 18,65000 = 0,27975

Subtotal: 0,90975 0,90975

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,17000 = 0,18700

Subtotal: 0,18700 0,18700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01365

COST DIRECTE 1,11040
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12150

P-21 E81135PB m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire,
elaborat a l'obra, remolinat i raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 26,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 17,56000 = 3,33640

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 21,00000 = 7,98000

Subtotal: 11,31640 11,31640

Materials

D071P821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra  de pedra granítica amb
additiu especial concentrat inclusor d'aire per a morter
porós drenant i 380 kg/m3  de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera  de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0205      x 727,07610 = 14,90506

Subtotal: 14,90506 14,90506
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28291

COST DIRECTE 26,50437
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76941

P-22 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d' amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 18,65000 = 0,18650

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

Subtotal: 2,28650 2,28650

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 5,49000 = 3,02389

Subtotal: 3,02389 3,02389

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03430

COST DIRECTE 5,34469
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39813

P-23 E8J5A42A m Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M
2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN
998-2.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 17,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 21,00000 = 3,78000

A0150000 h Manobre especialista 0,0047 /R x 18,17000 = 0,08540

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,56000 = 1,40480

Subtotal: 5,27020 5,27020

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,0033 /R x 1,91000 = 0,00630
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Subtotal: 0,00630 0,00630

Materials

B8J5A402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de
21 a 30 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

1,000      x 11,40000 = 11,40000

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0101      x 32,51000 = 0,32835

B0111000 m3 Aigua 0,0009      x 0,97000 = 0,00087

Subtotal: 11,72922 11,72922

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07905

COST DIRECTE 17,08477
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,25562

P-24 E8Z1A16C m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes
mínim de 123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 17,56000 = 0,52680

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 21,00000 = 1,26000

Subtotal: 1,78680 1,78680

Materials

B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

1,020      x 2,84000 = 2,89680

Subtotal: 2,89680 2,89680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02680

COST DIRECTE 4,71040
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75751

E9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,56000 = 0,87800

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,17000 = 1,81700

Subtotal: 2,69500 2,69500

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 11,39000 = 0,56950

Subtotal: 0,56950 0,56950
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Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,2678      x 19,10000 = 5,11498

Subtotal: 5,11498 5,11498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04043

COST DIRECTE 8,41991
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50410

E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 18,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,00000 = 2,31000

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 17,56000 = 4,21440

Subtotal: 6,52440 6,52440

Materials

B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I

0,1545      x 76,32000 = 11,79144

Subtotal: 11,79144 11,79144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09787

COST DIRECTE 18,41371
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,59784

P-25 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 18,17000 = 5,45100

Subtotal: 5,45100 5,45100

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,300 /R x 11,93000 = 3,57900

Subtotal: 3,57900 3,57900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08177

COST DIRECTE 9,11177
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,20288
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E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 19,67000 = 0,43274

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,31000 = 0,49082

Subtotal: 0,92356 0,92356

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,30000 = 0,02392

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,44000 = 2,92800

Subtotal: 2,95192 2,95192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01385

COST DIRECTE 3,88933
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92823

EABG7A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment de base, maneta inox i pany
de seguretat, acabat pintat amb pintura tipus oxiron,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 384,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 5,000 /R x 21,33000 = 106,65000

Subtotal: 106,65000 106,65000

Materials

BABG7762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats  d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub  de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,000      x 169,04000 = 169,04000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

6,000      x 17,02000 = 102,12000

Subtotal: 271,16000 271,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,66625

COST DIRECTE 380,47625
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,80476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,28101

P-26 EABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats de dos fulles batents
de 80 + 70cm, per a un buit d'obra de 150cm x 220
cm, amb bastidor tubular de 50+5 mm i planxa
metàl·lica pintada amb reixes de ventil·lació amb una
capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a
decidir per la DF.
Inlou:planxa de ferro pintada amb pintura tipus
oxiron, bastiment de base, pany de cop de seguretat i

Rend.: 1,228 821,76 €
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clau, col·locada.
Segons detall de projecte i a desició de la DF
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,000 /R x 21,33000 = 347,39414

Subtotal: 347,39414 347,39414

Materials

BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats  d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L  de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar

2,000      x 220,26000 = 440,52000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 17,02000 = 17,02000

Subtotal: 457,54000 457,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,68485

COST DIRECTE 813,61899
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 8,13619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 821,75518

ED14CA31 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

NOTA:
- no es considera canalitzacó de la coberta plana
- no es considera la connexió a la xarxa de
clavagueram

Rend.: 1,000 44,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,250 /R x 18,65000 = 4,66250

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

Subtotal: 15,16250 15,16250

Materials

BDW48A30 u Accessori per a baixant de tub de coure de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

0,330      x 19,45000 = 6,41850

BD1ZCA00 u Brida de coure per a tub de coure de diàmetre
nominal 100 mm

0,500      x 1,81000 = 0,90500

BD14CA30 m Tub de xapa de coure amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

1,400      x 14,17000 = 19,83800

BDY4EA30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de coure de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 28,51150 28,51150
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22744

COST DIRECTE 43,90144
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,34045

P-27 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60
cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Rend.: 0,894 204,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,500 /R x 21,00000 = 105,70470

A0140000 h Manobre 2,400 /R x 17,56000 = 47,14094

Subtotal: 152,84564 152,84564

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 76,010      x 0,22000 = 16,72220

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,97000 = 0,00194

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,006      x 76,19000 = 0,45714

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,165      x 64,15410 = 10,58543

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,216      x 102,38579 = 22,11533

Subtotal: 49,88204 49,88204

COST DIRECTE 202,72768
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,02728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,75496

P-28 ED5H8278BTH7 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense
perfil lateral ref. ULM2121202 de la sèrie Sport M 100
V d'ULMA , amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 65,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 19,53000 = 5,46840

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 17,56000 = 7,37520

Subtotal: 12,84360 12,84360

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1023      x 66,93000 = 6,84694
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BD5H8278B m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
M100V, ample interior 100mm i alçària exterior
80mm, de secció hidràulica no inferior a 40 cm2, de
secció hidràulica no inferior a 40 cm2, per recollida
d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca
de seguretat CS100, reixeta de fosa dúctil nervada,
model FN100KCCM, de classe C-250 i 0,5 m de
longitud, model certificat sengons la declaració de
conformitat CE., ref. ULM2121202 de la sèrie Sport M
100 V d'ULMA

0,900      x 49,60000 = 44,64000

Subtotal: 51,48694 51,48694

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19265

COST DIRECTE 64,52319
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,16843

ED7FQ419 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR per a l'escomesa
de la xarxa d'aigües pluvials, a la xarxa pública o
escorrentia natural. Inclou obertura de rasa
necessària, connexions i resposició de paviment
idèntic a l'actual.
Partida completament acabada

Rend.: 1,000 357,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 21,00000 = 105,00000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 5,000 /R x 21,00000 = 105,00000

A0137000 h Ajudant col.locador 2,000 /R x 18,65000 = 37,30000

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 17,56000 = 87,80000

Subtotal: 335,10000 335,10000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1817      x 19,83000 = 3,60311

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,46000 = 0,46000

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 31,08000 = 10,25640

BD7FQ410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

0,000      x 7,09000 = 0,00000

Subtotal: 14,31951 14,31951

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,02650

COST DIRECTE 354,44601
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,54446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,99047

P-29 ED7FR212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, col·locat al fons de rasa amb
pendent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces

Rend.: 1,000 13,16 €
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especials a col·locar.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 21,00000 = 1,68000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,080 /R x 21,00000 = 1,68000

Subtotal: 3,36000 3,36000

Materials

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 5,51000 = 6,61200

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,73000 = 2,88090

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 9,62290 9,62290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05040

COST DIRECTE 13,03330
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16363

P-30 ED7FR219 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar.

Rend.: 1,000 15,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 18,65000 = 2,79750

Subtotal: 5,94750 5,94750

Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,73000 = 2,88090

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,800      x 0,13000 = 0,23400

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 5,51000 = 6,61200

Subtotal: 9,72690 9,72690
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08921

COST DIRECTE 15,76361
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,92125

P-31 EDDZ3179 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 97,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,610 /R x 21,00000 = 12,81000

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,56000 = 7,19960

Subtotal: 20,00960 20,00960

Materials

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D 70 cm i 165 kg de pes

1,000      x 75,23000 = 75,23000

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,017      x 96,56219 = 1,64156

Subtotal: 76,87156 76,87156

COST DIRECTE 96,88116
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,96881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,84997

P-32 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 32,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,56000 = 6,14600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 21,00000 = 7,35000

Subtotal: 13,49600 13,49600

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 18,49000 = 18,49000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 36,25000 = 0,15225

Subtotal: 18,64225 18,64225
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20244

COST DIRECTE 32,34069
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,66410

EG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 25,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 18,62000 = 1,48960

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 3,65960 3,65960

Materials

BG134701 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i
per a encastar

1,000      x 21,32000 = 21,32000

Subtotal: 21,32000 21,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05489

COST DIRECTE 25,03449
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28484

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 16,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

Subtotal: 11,78100 11,78100

Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 4,01000 4,01000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,78133 = 0,17672

Subtotal: 0,17672 0,17672

COST DIRECTE 15,96772
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12740
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EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 11,78100 11,78100

Materials

BG161411 u Caixa de derivació rectangular  de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17672

COST DIRECTE 13,61772
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75389

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300

Subtotal: 13,64300 13,64300

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 2,48000 = 2,48000

Subtotal: 2,48000 2,48000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,64333 = 0,20465

Subtotal: 0,20465 0,20465

COST DIRECTE 16,32765
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,49093

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,70000 = 0,34720

Subtotal: 0,71960 0,71960
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Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,71933 = 0,01079

Subtotal: 0,01079 0,01079

COST DIRECTE 0,91399
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92313

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,70000 = 0,34720

Subtotal: 0,71960 0,71960

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,71933 = 0,01079

Subtotal: 0,01079 0,01079

COST DIRECTE 0,96499
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97464

EG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

BG322120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de

1,020      x 0,20000 = 0,20400
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secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

Subtotal: 0,20400 0,20400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 0,81787
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82605

EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,37000 = 0,37740

Subtotal: 0,37740 0,37740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 0,99127
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00118

EG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

BG322140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,57000 = 0,58140

Subtotal: 0,58140 0,58140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 1,19527
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20722
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EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,62000 = 0,74480

Subtotal: 1,61280 1,61280

Materials

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,85000 = 0,86700

Subtotal: 0,86700 0,86700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02419

COST DIRECTE 2,50399
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52903

EG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 30,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 21,96000 = 21,96000

Subtotal: 22,30000 22,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12096

COST DIRECTE 30,48496
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,78981
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EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 17,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 8,52000 = 8,52000

Subtotal: 8,86000 8,86000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,06400 = 0,12096

Subtotal: 0,12096 0,12096

COST DIRECTE 17,04496
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21541

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 17,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 8,67000 = 8,67000

Subtotal: 9,01000 9,01000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,06400 = 0,12096

Subtotal: 0,12096 0,12096
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COST DIRECTE 17,19496
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36691

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 9,24000 9,24000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,06400 = 0,12096

Subtotal: 0,12096 0,12096

COST DIRECTE 17,42496
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59921

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 17,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 9,09000 = 9,09000

Subtotal: 9,43000 9,43000
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,06400 = 0,12096

Subtotal: 0,12096 0,12096

COST DIRECTE 17,61496
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,79111

EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 34,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

Subtotal: 11,31900 11,31900

Materials

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 22,58000 = 22,58000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 22,89000 22,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16979

COST DIRECTE 34,37879
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,72257

EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 150,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400

Subtotal: 8,06400 8,06400

Materials

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 140,13000 = 140,13000

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 140,60000 140,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12096

COST DIRECTE 148,78496
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,48785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,27281

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 21,70000 = 0,43400

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

Subtotal: 0,80640 0,80640

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,80667 = 0,01210

Subtotal: 0,01210 0,01210

COST DIRECTE 1,53850
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55389

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 21,70000 = 0,43400

Subtotal: 0,80640 0,80640

Materials

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000



construcció deixalleria verges

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,80667 = 0,01210

Subtotal: 0,01210 0,01210

COST DIRECTE 2,61850
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64469

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 2,83000 = 2,83000

Subtotal: 2,83000 2,83000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,73133 = 0,08597

Subtotal: 0,08597 0,08597

COST DIRECTE 8,64743
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73390

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,73133 = 0,08597

Subtotal: 0,08597 0,08597

COST DIRECTE 8,81743
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90560
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EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 11,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000      x 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 5,80000 5,80000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,73133 = 0,08597

Subtotal: 0,08597 0,08597

COST DIRECTE 11,61743
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,73360

EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

1,000      x 3,38000 = 3,38000

Subtotal: 3,38000 3,38000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,73133 = 0,08597

Subtotal: 0,08597 0,08597

COST DIRECTE 9,19743
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28940

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
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Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 5,78000 5,78000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,73133 = 0,08597

Subtotal: 0,08597 0,08597

COST DIRECTE 11,59743
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71340

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,62000 = 2,47646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 5,73146 5,73146

Materials

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000      x 6,15000 = 6,15000

Subtotal: 6,15000 6,15000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,73133 = 0,08597

Subtotal: 0,08597 0,08597

COST DIRECTE 11,96743
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08710

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col.locat

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 18,62000 = 0,29792

Subtotal: 0,94892 0,94892

Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,94867 = 0,01423
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Subtotal: 0,01423 0,01423

COST DIRECTE 3,65315
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68968

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col.locat

Rend.: 1,000 7,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 18,62000 = 0,29792

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

Subtotal: 0,94892 0,94892

Materials

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000      x 6,65000 = 6,65000

Subtotal: 6,65000 6,65000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,94867 = 0,01423

Subtotal: 0,01423 0,01423

COST DIRECTE 7,61315
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68928

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 18,62000 = 3,40746

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 6,66246 6,66246

Materials

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000      x 11,82000 = 11,82000

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 12,09000 12,09000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,66267 = 0,09994

Subtotal: 0,09994 0,09994

COST DIRECTE 18,85240
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,04092
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P-33 EH327M6H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada incandescent de 100 W, muntat
superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

Rend.: 1,000 107,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,080 /R x 21,70000 = 1,73600

Subtotal: 3,59800 3,59800

Materials

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,87000 = 0,87000

BH327M60 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1
làmpada incandescent  de 100 W, per a muntar
superficialment

1,000      x 102,07000 = 102,07000

Subtotal: 102,94000 102,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05397

COST DIRECTE 106,59197
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,06592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,65789

P-34 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

Rend.: 1,920 33,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,080 /R x 17,27000 = 0,71958

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,350 /R x 20,18000 = 3,67865

Subtotal: 4,39823 4,39823

Materials

BJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

1,000      x 28,32000 = 28,32000

Subtotal: 28,32000 28,32000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,39800 = 0,06597

Subtotal: 0,06597 0,06597

COST DIRECTE 32,78420
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,11204

P-35 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´, connectat
a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 56,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 20,18000 = 4,03600

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,27000 = 0,86350

Subtotal: 4,89950 4,89950

Materials

BJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 3/4´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,89933 = 0,07349

Subtotal: 0,07349 0,07349

COST DIRECTE 55,88299
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,55883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,44182

EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 33,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,30000 = 3,46000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,18000 = 4,03600

Subtotal: 7,49600 7,49600

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,36000 = 0,36000

BM312111 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 26,00000 26,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11244

COST DIRECTE 33,60844
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,94452

EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 81,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,30000 = 3,46000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,18000 = 4,03600

Subtotal: 7,49600 7,49600

Materials
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,36000 = 0,36000

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 73,14000 = 73,14000

Subtotal: 73,50000 73,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11244

COST DIRECTE 81,10844
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,81108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,91952

EMD1U111 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 /
IK02, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 30,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,30000 = 4,32500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,18000 = 5,04500

Subtotal: 9,37000 9,37000

Materials

BMD1U111 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 /
IK02

1,000      x 20,65000 = 20,65000

Subtotal: 20,65000 20,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14055

COST DIRECTE 30,16055
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,46216

EP434630 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 STP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o
canal. Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 0,839 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,18000 = 0,36079

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,30000 = 0,30930

Subtotal: 0,67009 0,67009

Materials

BP434630 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 STP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265

1,050      x 0,83000 = 0,87150
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Subtotal: 0,87150 0,87150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,67000 = 0,01005

Subtotal: 0,01005 0,01005

COST DIRECTE 1,55164
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56716

P-36 EV000009 ut Ajudes del ram de paleta per als industrials que
participen a l'obra i per les ajudes a les instal·lacions
generals de CTV i control accés. Inclou la col·locació
de tubs corrugats pel pas de les instal·lacions de
circuit tancat de televisió i control d'accés dins de
rasa o paviment
A JUSTIFICAR

NOTA: El Consell Comarcal gestionarà les
instal·lacions de circuit tancat de tv, control d'accés i
els subministres de material específic de deixalleria i
senyalització.

Rend.: 0,106 330,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 21,00000 = 178,30189

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 17,56000 = 149,09434

Subtotal: 327,39623 327,39623

COST DIRECTE 327,39623
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,27396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,67019

EV000100 pa Instal·lació complerta de circuit tancat de televisió,
segons plànol de detall, format per:
-6 SAM2282 càmera compacta dia/nit amb
il·luminació per infrarrojos fins a 50mts, sensor CCD
1/3 SONY 750 línees EFFIO V. ÓPTICA 2.8-12mm
IP66.
-1 font d'alimentació 12 v5 amp.
-1 SAM2322 videogravador coloso evolution III de 4
canals. 960H. sortides VGA, HDMI
-1HDD 1 TB
-3 SAM1179 transceptor pasiu + alimentació
- 1 poste galvanitzat 4mt (resta posades a suports
existents de pals de llum i edificació
-80mt cable UTP cat5
-sistema de transmissió per 4G
-Treball i posada en funcionament

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EV000200 pa Instal·lació complerta de sistema de control d'accés,
format per:
-1 controladora per llegir lectors, marca Wiegand o
similar
-1 CONAC 363 convertidor RS232 a TCP/IP

Rend.: 1,000 2.950,00 €
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-1 CONAC330 cable conversor
-4 CONAC329 lector de proximitat
- 1 bateria 12v 7 amp
-750CONAC327 targeta de proximitat
-750 impresió targetes amb logo municipal
-preparació impresió primera comanda
-muntatge lectors integrat a mur
-60mt cable manguera 6*1.5 1000v
-sistema de transmissió per 4G
-treballs i posada en funcionament

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 EV0008 pa PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR PER
IMPREVISTOS DURANT LA FASE D'OBRA,
PRÈVIA ACCEPTACIÓ DE LA DF

Rend.: 1,000 960,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

EY011322 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 21,00000 = 2,52000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,56000 = 0,70240

Subtotal: 3,22240 3,22240

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 1,71000 = 0,06840

Subtotal: 0,06840 0,06840

Materials

B0521200 kg Guix YF 0,0404      x 0,13000 = 0,00525

B0521100 kg Guix YG 3,030      x 0,10000 = 0,30300

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,97000 = 0,00194

Subtotal: 0,31019 0,31019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04834

COST DIRECTE 3,64933
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68582

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,56000 = 0,70240

Subtotal: 2,80240 2,80240

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 1,71000 = 0,06840

Subtotal: 0,06840 0,06840
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Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,003      x 81,08010 = 0,24324

Subtotal: 0,24324 0,24324

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,80267 = 0,04204

Subtotal: 0,04204 0,04204

COST DIRECTE 3,15608
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18764

EY021312 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

Subtotal: 7,00600 7,00600

Materials

B0521200 kg Guix YF 0,0051      x 0,13000 = 0,00066

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,97000 = 0,00097

B0521100 kg Guix YG 0,505      x 0,10000 = 0,05050

Subtotal: 0,05213 0,05213

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10509

COST DIRECTE 7,16322
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23485

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000

Subtotal: 5,95600 5,95600

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 81,08010 = 0,08108

Subtotal: 0,08108 0,08108

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,95600 = 0,08934

Subtotal: 0,08934 0,08934

COST DIRECTE 6,12642
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18768

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris
per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Rend.: 1,000 28,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,56000 = 0,87800

Subtotal: 0,87800 0,87800

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 46,90000 = 1,17250

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 74,41000 = 2,23230

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 64,65000 = 2,26275

Subtotal: 5,66755 5,66755

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,41000 = 21,17150

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 21,22000 21,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01317

COST DIRECTE 27,77872
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,05651

F9G1D2G2 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície
existent.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de

Rend.: 1,000 94,36 €
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l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,083 /R x 19,53000 = 1,62099

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 18,17000 = 2,90720

Subtotal: 8,91819 8,91819

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 87,71000 = 3,68382

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 27,67000 = 4,42720

Subtotal: 8,11102 8,11102

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 72,63000 = 76,26150

Subtotal: 76,26150 76,26150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13377

COST DIRECTE 93,42448
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,93424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,35873

FD5ZAKF0 u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
34x18x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada
al formigó

Rend.: 1,000 86,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 19,53000 = 1,56240

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,56000 = 1,40480

Subtotal: 2,96720 2,96720

Materials

BD5ZAKF1 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 341x183x76
mm i 145 kg de pes

1,000      x 82,50000 = 82,50000

Subtotal: 82,50000 82,50000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,96733 = 0,04451

Subtotal: 0,04451 0,04451

COST DIRECTE 85,51171
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,85512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,36683

FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra. Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 0,663 67,60 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 19,53000 = 29,45701

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 26,48567

Subtotal: 55,94268 55,94268

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 54,42000 = 7,18344

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 0,98000 = 0,98686

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 18,00000 = 0,21960

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001      x 0,22000 = 1,76022

Subtotal: 10,15012 10,15012

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 55,94267 = 0,83914

Subtotal: 0,83914 0,83914

COST DIRECTE 66,93194
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,66932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,60126

P-38 FFB26355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 2,185 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 17,30000 = 0,55423

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 20,18000 = 0,64650

Subtotal: 1,20073 1,20073

Materials

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 3,47000 = 1,04100

BFB26300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons
UNE 53131

1,020      x 0,56000 = 0,57120
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Subtotal: 1,67220 1,67220

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,20067 = 0,01801

Subtotal: 0,01801 0,01801

COST DIRECTE 2,89094
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91985

FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan
el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 11,825 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 21,70000 = 0,04588

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,03149

Subtotal: 0,07737 0,07737

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,02000 = 1,04040

Subtotal: 1,04040 1,04040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07733 = 0,00116

Subtotal: 0,00116 0,00116

COST DIRECTE 1,11893
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13012

FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,722 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import



construcció deixalleria verges

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,62000 = 0,43252

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,70000 = 0,50407

Subtotal: 0,93659 0,93659

Materials

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2

1,020      x 3,07000 = 3,13140

Subtotal: 3,13140 3,13140

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,93667 = 0,01405

Subtotal: 0,01405 0,01405

COST DIRECTE 4,08204
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12286

P-39 G0000105 m2 Paret de tanca d'obra de paret de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200
mm, de morter ciment gris, col.locat amb morter mixt
1:2:10, amv traves i brancalls massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció
en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb
acer B500S de barres corrugades. Per anar vist a
ambdues cares

Rend.: 1,000 67,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 G0000107 ml Subministre i col.locació de postes d'acer galvanitzat i
plastificat de 0.48 mm cada 2,50 mts i fixació de
reixat metal.lic amb panell de malla d'acer galvanitzat
i plastificat de 200x50 mm de màxim  1,50 m d'alçada.
A jsutificar per la DF prèvia col·locació

Rend.: 1,000 37,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 G0000201 ut Subministrament i col.locació de porta d'entrada al
recinte de la deixalleria, d'una fulla corredera de
5.00x1.80m amb bastidor de tub de 80x4 mm i
tancament de malla electrosoldada de 200x500 mm
amb subestructura d'acer, totalment col.locat sobre
guia muntada sobre el pavimebt i pintat amb dues
capes d'imprimació i dues d'acabat a decidir per la DF
Incloutots els mecanismes necessaris per a la
subjecció del portal, la guía i els accessoris de
muntatge, connexions al sistema de lectura de targeta
i pany i clau.
Partida acabada i muntada segons les
especificacions de la DF.

Rend.: 1,000 1.600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 G0000202 ut Accionament, motor, comandament i part
proporcional de subministre elèctric pel funcionament
de la porta d'entrada corredera

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-43 G0000209 ut Subministra i col.locació de portal d'entrada d'una
fulla abatible de 0.8x1.80m amb bastidor de tub de
80x4 mm i tancament de malla electrosoldada de
200x500 mm amb subestructura d'acer, totalment
col.locat i pintar amb dues capes d'imprimació i dues
d'acabat a decidir per la DF
Inclou tots els mecanismes necessaris per a la
subjecció del portal, accessoris de muntatge,
connexions al sistema de lectura de targeta i pany i
clau.
Partida acabada i muntada segons les
especificacions de la DF.

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 G0000303 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació 95% PM

Rend.: 1,000 29,28 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 G0000401 PA Connexió a companyia subministradora. A
JUSTIFICAR.
Inclou gestions i legalització per l'alta a la companyia
subministradora.

Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 G0000402 PA Cable d'escomesa elèctrica
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

Rend.: 1,000 8,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 G0000403 PA Caixa general de protecció
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

Rend.: 1,000 114,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 G0000404 PA Armari per a comptador
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

Rend.: 1,000 137,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 G0000405 PA Transformadors de mesura i proteccions.
SEGONS ESTUDI ELÈCTRIC

Rend.: 1,000 616,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 G0000406 PA Portada de subministrament de companyia fins a
parcel·la, amb Projecte elèctric i legalització
d'instal.lacions. TOT INCLÒS.
ÉS PREVCISIÖ A JUSTIFICAR SEGONS
ASSESSORAMENT DE COMPANYIA

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 G0000407 PA Instal.lació del quadre de comandament per porta i
punt de llum
SEGONS PROJECTE ELÈCTRIC

Rend.: 1,000 356,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 G0000504 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 G0000505 ml Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i

Rend.: 1,000 4,20 €
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material auxiliar necessari

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 G0000506 ml Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 1,000 8,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 G0000507 ut Subministrament i col.locació de COLUMNA
TRONCOCONICA 7 MTRS AMB CREURERA PER
2 PROJECTORS MILAN

Rend.: 1,000 273,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 G0000508 ut Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra.

Rend.: 1,000 63,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 G0000509 ut Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 24,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000510 ut Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2 de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 96,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 G0000511 pa Partida alçada a justificar per a la connexió de la nova
xarxa d'enllumenat

Rend.: 1,000 100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 G0000609 ut Subministrament i col.locació de llumenera
PROJECTOR model MILAN LED 150w de la casa
NOVATILUX

Rend.: 1,000 278,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000901 pa Senyalització de mini-deixalleria del municipi de la
Tallada d'Empordà, d'acord amb el dossier de la
senyalització per a mini-deixalleria adherides a la
xarxa del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Consta de:
- 1 rètol d'entrada a deixalleria
- 15 rètols caixes de 60 litres
- 5 rètols caixes de 500 litres
- 2 ut pintatge tipus de residu al contenidor
- 1 rètol àrea de recollida selectiva
- 6 rètols identificació de residus
- pintat de línies a terra de delimitació d'espais

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000990 ut Subministrament i col·locació de contenidor patera de
12m3 de mesures exteriors 6320x2250x1360cm, de
característiques:
-mesures exteriors 6320x2250x1360
-sistema de manipulació amb ganxo
-guía base de IPN 180 a 1060mm d'ample
-espesor xapa base 5mm
-espesor xapa lateral 3mm
-tipus porta : 1 fulla oberura basculant i lateral BL
-rodaments d'arrastrament metàl·lic de diàmetre 200
CDH200210
-pintat de 2 capes d'imprimació i 2 capes d'esmalt
sintètic VERD RAL6029

Rend.: 1,000 2.214,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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G0000991 ut subministrament i col·locació de contenidor metàl·lic
de 30m3 de mesures exteriors 7180x2450x2400cm,
de característiques:
-mesures exteriors 7180x2450x2400cm
-sistema de manipulació amb ganxo
- espessor de xapa 4mm a la base i 3mm al lateral
amb separació de costelles 334mm a la base i 360mm
-tipus porta : 2 fulla oberura en forma de llibre i amb
tancament de seguretat
-pintat de 2 capes d'imprimació i 2 capes d'esmalt
sintètic VERD RAL6029

Rend.: 1,000 3.111,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000992 ut subministrament i col·locació de contenidor metàl·lic
de 9m3, de característiques:
- estructura reforçada (4mm de gruix a la xapa de
base i 3mm de gruix a la xapa leteral)
-sistema de manipulació amb cadena
-pintat de 2 capes d'imprimació i 2 capes d'esmalt
sintètic VERD RAL6029

Rend.: 1,000 950,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000993 ut subministrament i col·locació de contenidor metàl·lic
de 4.25m3, de característiques:
- estructura reforçada (4mm de gruix a la xapa de
base i 3mm de gruix a la xapa leteral)
-sistema de manipulació amb cadena
-pintat de 2 capes d'imprimació i 2 capes d'esmalt
sintètic VERD RAL6029

Rend.: 1,000 607,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000994 PA subministrament i col·locació de conjunt de
contenidors reglats per a recollida selectiva, format
per:
- 1 contenidor de rebuig
- 1 contenidor d'envasos
- 1 contenidor de paper
- 1 contenidor d'orgànica
- 1 contenidor de vidre
- 1 contenidor de roba usada.

A justificar d'acord amb les indicacions de la direcció
facultativa.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000995 ut subministrament i col·locació de bidó doble capa, de
característiques generals:

TAU-200 · TANQUE PARA ACEITE USADO ·
Capacidad 200 litros
Fluidos: Lubricante
Almacenaje de aceites usados, seguro y eficiente.
Material: fabricado en polietileno fuerte y duradero,
que mantiene el
color.
Totalmente estancos y resistentes a daños
mecánicos.
No se oxidan.
No requieren cubetos de retención ni acoplamientos
especiales.
Facilidad y seguridad en su uso gracias a la boquilla
de metal

Rend.: 1,000 464,00 €
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perfilada.
APLICACIÓN: puntos limpios, aparcamientos,
estaciones de
servicio, parques de autobuses y camiones, garajes,
talleres...
Equipamiento estándar:
Toma de aceite compatible con el acoplamiento
Camlock 2´´
(conexión directa a una cisterna)
Detector de fugas
Avisador de nivel máximo
Embudo especial
CUMPLE REAL DECRETO 379/2001
TAU200 · Tanque para aceite usado 384000000
Características:
Capacidad: 200 litros
Dim. (aprox.): 760x760x1250 mm
Peso (aprox.): 34 kg

______________________________________________________________________________________________________________

G0000996 PA subministrament i col·locació de conjunt de caixes
grisses de 500 litres de capacitat per a deixalleria, de
característiques generals:

Caixes grisses de 500 litres: SUBMINISTRAMENT
DE  5 UNITATS
Referència CTR1
Contenedor Big Box Serie
Cerrado 4 pies de medida: 100*120*76cm

Caixes grisses de 60 litres: SUBMINISTRAMENT DE
15 UNITATS
Referència OIP E6432-11
Caja norma europa
600*400*320mm solida OIP E6432-11

Rend.: 1,000 757,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

G0000997 ut subministrament i col·locació de prestatgeria
metàl·lica, de característiques generals:

Mrestatgeria metàl·lica de mitja càrrega de 375cm de
llargada, 200cm d'alçada i 110cm de fons, proveïts de
tres nivells de llarguer + terra formada per 2 cossos
de 175cm amb bastidors proveïts de cargols
d'ancoratge, separadors de prestatges i sense
protectors de puntal. Amb prestatge de panell
aglomerat de 19mm de gruix, amb tres travesseres de
reforç per fusta i per nivell i clavilles de seguretat

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/IIa
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat acabat

Rend.: 1,000 102,98 €
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lliscat

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície
existent.Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,53000 = 2,92950

Subtotal: 10,83150 10,83150

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,09000 = 0,67697

Subtotal: 0,67697 0,67697

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 85,99000 = 90,28950

Subtotal: 90,28950 90,28950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16247

COST DIRECTE 101,96044
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,01960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,98005

P-61 GD5KU010 ut Reixa de recollida d'aigües de 53 cm de fondària mitja
i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de
fosa per a 40 t de càrrega.

Rend.: 6,000 70,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 18,17000 = 4,54250

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 19,27000 = 1,60583

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,31000 = 11,15500

Subtotal: 17,30333 17,30333

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 64,58000 = 0,51664
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BD5ZUC02 ut Marc i reixa de fosa dúctil, i sumidero de formigó
prefabricat de mides 475x210mm i per a 40 t de
càrrega de ruptura. Model Delta PSH570 casa
Fundición Benito o similar.

1,000      x 52,20000 = 52,20000

Subtotal: 52,71664 52,71664

COST DIRECTE 70,01997
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,70020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,72017

GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,18000 = 0,30270

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 17,56000 = 0,26340

Subtotal: 0,56610 0,56610

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 7,30000 = 7,30000

Subtotal: 7,30000 7,30000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,56600 = 0,00849

Subtotal: 0,00849 0,00849

COST DIRECTE 7,87459
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,95334

P-62 GO0209 ut Subministre i col.locació de plaques d'ancoratges per
pilars metàl.lics HEB-140mm, de 250*250*20mm,
sobre sabates de formigó armat o forjat, amb 4uts
d'espàrrecs de Ø16mm de 400mm de longitud màxim.
Tot treballat a taller, i amb una capa d'imprimació
antioxidant

Muntatge segons plànols de detall i d'acord amb la
DF

Rend.: 1,000 80,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 K222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a
1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 17,56000 = 1,05360
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Subtotal: 1,05360 1,05360

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 39,92000 = 6,38720

Subtotal: 6,38720 6,38720

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,05333 = 0,01580

Subtotal: 0,01580 0,01580

COST DIRECTE 7,45660
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53117

P-64 K2R3423A m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,280 /R x 30,35000 = 8,49800

Subtotal: 8,49800 8,49800

COST DIRECTE 8,49800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58298

P-65 K2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,38000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 2,38000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40380

P-66 K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a escollir per la DF, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures,
talls, peces especials, escapçadures i reparació en
obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per
raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies 2 capes
d'imprimació i dues d'acabat.

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Reparació de defectes superficials.

Rend.: 1,000 2,10 €
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Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 22,96000 = 0,45920

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 20,00000 = 0,40000

Subtotal: 0,85920 0,85920

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,48000 = 0,06960

Subtotal: 0,06960 0,06960

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,100      x 1,03000 = 1,13300

Subtotal: 1,13300 1,13300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02148

COST DIRECTE 2,08328
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10411

K4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures,
talls, peces especials, escapçadures i reparació en
obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per
raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Reparació de defectes superficials.

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,00000 = 0,30000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 22,96000 = 0,34440

Subtotal: 0,64440 0,64440

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,48000 = 0,05220

Subtotal: 0,05220 0,05220

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01611

COST DIRECTE 1,74271
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76014

K45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 104,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,276 /R x 17,56000 = 4,84656

Subtotal: 4,84656 4,84656

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 174,42000 = 20,05830

Subtotal: 20,05830 20,05830

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 76,74000 = 78,27480

Subtotal: 78,27480 78,27480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12116

COST DIRECTE 103,30082
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,03301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,33383

P-67 K45GU001 m3 Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 328,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 17,56000 = 70,24000

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 22,31000 = 178,48000
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Subtotal: 248,72000 248,72000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 66,93000 = 70,27650

Subtotal: 70,27650 70,27650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,21800

COST DIRECTE 325,21450
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,25215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,46665

K4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,67000 = 0,19670

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,31000 = 0,26772

Subtotal: 0,46442 0,46442

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,30000 = 0,01560

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

1,000      x 0,91826 = 0,91826

Subtotal: 0,93386 0,93386

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,46467 = 0,00697

Subtotal: 0,00697 0,00697

COST DIRECTE 1,40525
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41930

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta
de pi, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 65,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 21,00000 = 33,18000

A0133000 h Ajudant encofrador 1,437 /R x 18,65000 = 26,80005

Subtotal: 59,98005 59,98005

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,15000 = 0,12900

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,11000 = 0,11178

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,42000 = 0,54516

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 19,06000 = 0,28781
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 203,19000 = 0,77212

Subtotal: 3,17687 3,17687

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 59,98000 = 1,49950

Subtotal: 1,49950 1,49950

COST DIRECTE 64,65642
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,30298

K52219LK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 37,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,56000 = 6,14600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 21,00000 = 14,70000

Subtotal: 20,84600 20,84600

Materials

B52219L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 20 peces/m2, com a màxim

22,000      x 0,65000 = 14,30000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0179      x 102,38579 = 1,83271

Subtotal: 16,13271 16,13271

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52115

COST DIRECTE 37,49986
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,87486

K52219MK m2 Subministrament i col·locació de teula àrab de
recuperació per teulada, de 25 peces/m2, com a
màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 42,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 17,56000 = 6,58500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 21,00000 = 15,75000

Subtotal: 22,33500 22,33500

Materials

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

27,500      x 0,61000 = 16,77500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,

0,0221      x 102,38579 = 2,26273
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elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Subtotal: 19,03773 19,03773

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55838

COST DIRECTE 41,93111
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,41931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,35042

K5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm
de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 10,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 17,56000 = 3,86320

Subtotal: 7,01320 7,01320

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,050      x 71,66670 = 3,58334

Subtotal: 3,58334 3,58334

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10520

COST DIRECTE 10,70174
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,80876

K5ZEF32K m Ràfec, de volada >= 10 cm amb 1 fulls de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 26,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,56000 = 8,78000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

Subtotal: 19,28000 19,28000

Materials

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40
mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,000      x 0,37000 = 3,70000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0263      x 102,38579 = 2,69275

Subtotal: 6,39275 6,39275
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48200

COST DIRECTE 26,15475
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,41630

K5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 34,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000

Subtotal: 12,08400 12,08400

Materials

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,29000 = 1,59500

B5ZJA250 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,000      x 3,55000 = 10,65000

B5ZJ1250 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 6,92000 = 8,99254

Subtotal: 21,23754 21,23754

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,36252

COST DIRECTE 33,68406
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,02090

K5ZJ19CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 54,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400

Subtotal: 13,13400 13,13400

Materials

B5ZH19C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
coure de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

1,200      x 26,19000 = 31,42800

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

3,000      x 2,44000 = 7,32000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,29000 = 1,59500
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Subtotal: 40,34300 40,34300

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,39402

COST DIRECTE 53,87102
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,40973

K9G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions del projecte, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 23,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 17,56000 = 3,86320

Subtotal: 7,01320 7,01320

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,53000 = 0,27650

Subtotal: 0,27650 0,27650

Materials

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,43000 = 1,71600

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 93,97000 = 14,60294

Subtotal: 16,31894 16,31894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10520

COST DIRECTE 23,71384
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,95098

P-68 K9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 19,67000 = 0,35406

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 22,31000 = 0,40158
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Subtotal: 0,75564 0,75564

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,88000 = 2,25600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,30000 = 0,01586

Subtotal: 2,27186 2,27186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01133

COST DIRECTE 3,03883
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06922

K9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 22,31000 = 0,49082

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 19,67000 = 0,43274

Subtotal: 0,92356 0,92356

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,44000 = 2,92800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,30000 = 0,02392

Subtotal: 2,95192 2,95192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01385

COST DIRECTE 3,88933
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92823
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VAR0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR per al Control de
Qualitat durant el transcurs de l'obra.
El contractista abonarà al seu càrrec les despeses
derivades dels assaigs i anàlisis de materials fins a
l'1% de l'import d'adjudicació.
Aquesta partida es justificarà com a increment de
l'import anteriorment indicat en cas que sigui
necessàri derivat del programa de Control de Qualitat.

Rend.: 1,000 100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1 DADES DE L'OBRA 

 
 

1.1Tipus d'obra. Memòria valorada de mini-deixalleria. 
 
1.2 Emplaçament.  Camí de Joan Miquel 
                                 17142-Verges (Girona) 

 
1.3 Superfície construïda.caseta en planta baixa de 25,60m2. Superfície de la instal.lació 464m2 
 
1.4 Pressupost d’Execució Material. 66.145,14€ 

 
1.5 Promotor.  Ajuntament de Verges - CIF P-1722500-D 
    Carrer la Placeta,1  
                          17142-Verges (Girona) 

    
1.5 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.      Sandra Fernández Soteras 

 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
 

2.1 Topografia.             Plana. 
 
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic: No s’ha realitzat estudi geotècnic atesa la 

poca rellevància de la intervenció, que serà bàsicament la realització d’un paviment, tanca perimetral i un 
petit magatzem. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: L’obra consisteix bàsicament en  la realització d’un 
paviment, tanca perimetral i un petit magatzem, i no s’afecta a l’edificació més propera que és un habitatge 
unifamiliar aïllat.  

 L’entorn en que es troba la instal.lació és una zona d’equipaments, propera al camí, i al rec, que té a la 
seva banda sud, la instal.lació del parc de salut de dipsalut, i l’estació meteorològica.  

 
2.4 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: es sol.licitarà escomesa de llum. Ja disposa 

d’escomesa d’aigua.      
 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. Camí de Joan miquel 

 
- Amplada vials.  5,00 metres aproximadament 

  
- Densitat circulació. Baixa, camí rural de terra. 

  
- Amplada voreres.inexistents. 
 

  
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
  

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclós a l'anex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu inminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 

 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

aprop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
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b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomenar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es preten 
controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.3 ENDERROCS 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
3.3.5  FONAMENTS 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
   3.3.6  ESTRUCTURA 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
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- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.7 RAM DE PALETA 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.8 COBERTA 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.10 INSTAL.LACIONS 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II 

del R.D.1627/1997) 
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1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

 
2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

 
3  Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
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- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més 

d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels 
centres asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

 RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
 RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

 RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
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 RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
 RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 
 RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

 
 RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
 RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual 

 
 RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75             

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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2. Fitxa gestió de residus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 40,00 1,7 68

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

40 m3
68 t 48 m3

si si si

   Superfície construïda 25,60 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 2,199 0,090 2,293

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,938 0,041 1,042

formigó 170101 0,036 0,933 0,026 0,667

petris barrejats 170107 0,008 0,201 0,012 0,302

guixos 170802 0,004 0,101 0,010 0,249

altres 0,001 0,026 0,001 0,033

   embalatges 0,004 0,109 0,029 0,730

fustes 170201 0,001 0,031 0,005 0,115

plàstics 170203 0,002 0,040 0,010 0,265

paper i cartró 170904 0,001 0,021 0,012 0,304

metalls 170407 0,001 0,017 0,002 0,046

0,090 2,31 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 0,33 m3 m3 m3
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m3

0,05
0,09

0,57
0,10
0,18
0,21

0,25

1,411,28

0,01
0,07 0,06

0,01
0,01

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

camí de Can Joan- zona equipaments

VERGES

minideixalleria municipal

baix empordà

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

0,10
0,02

0

0

    Volum aparent    Densitat real

48

1,07

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

0,12
0,02

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,04

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció 

0

0

3,02

tancaments   

Total residu edificació 

0

reutilització

altra obra

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc



-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

terra vegetal 48
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 48

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,93

Maons, teules i ceràmics 40 0,94

Metalls 2 0,02

Fusta 1 0,03

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,04

Paper i cartró 0,5 0,02

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

 Per portar a l'abocador

2 
/ 
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0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

3,00

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especial

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per
poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00

0,00 0,00

0,00

si

no

no

no

45,00 0,00

4.-

R.D. 105/2008

no

no especial

5.-

MINIMITZACIÓ

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

0,00

gestió dins obra

minimització

45,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

no

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

0,00

3,00

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

0,00

0,00



-

-

si

tipus de residu
terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3

0,00 €/m3
5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 3,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,90
Maons, teules i ceràmics 1,41
Petris barrejats 0,41

Metalls 0,06
Fusta 0,16
Vidres inapreciable
Plàstics 0,36
Paper i cartró 0,41
Guixos i altres no especials 0,38

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

3 
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

100
-

-

-

1.064,86 100,00

21,10

- 0,00-

-

-
100

27,03

0,25

Transport                                                                

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

-

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,75

-

--
-

0,00

E. 887.05

gestió fora obra

-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

-

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

6,12

100
-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Casetes d'emmagatzematge

- 100

-

100

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

0,00
-

0

100,00

100

27,28 40,72

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

Matxucadora de petris

1.065,61

Compactadores

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça
diposit terra negra

 Instal·lacions de valorització

pressupost

100

-

El pes dels residus és de :

1.233,61El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Albons

2.369,21

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

5,52

6,56

Paratge de la pedrera sn

13,50-

-

codi del gestor



-

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Obra nova

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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Total excavació 68,00 tones tones

Total construcció 2,31 tones % tones

   Càlcul de la fiança *

Residus de excavació * 4,25 tones 11 euros

Residus de construcció * 1,85 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

150,00

6PES TOTAL DELS RESIDUS

4,25

1,85

20,35euros/ tona

fiança
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Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

46,75

Total fiança

20,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 
s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Obra nova

L'Ajuntament 
d'/de

VERGES

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, NO ES CONSIDEREN RESIDU. Per tant 

no s'ha de comptabilitzar com a residu d'excavació i caldrà tenir acreditat el nou ús.
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3. Estudi lumínic 
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NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:356

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP 
LED (1.000) 

9983 9984 80.0

Total: 39934 Total: 39936 320.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

4 Pieza NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP LED
N° de artículo: APML80A4T4_48
Flujo luminoso (Luminaria): 9983 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9984 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 260

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP LED
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP LED
9983 lm, 80.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 101.337 -13.010 7.000 10.0 0.0 -25.0

2 100.500 -13.200 7.000 10.0 0.0 30.0

3 98.500 10.100 7.000 10.0 0.0 -40.0

4 98.500 9.200 7.000 10.0 0.0 -130.0

Página 7



2017_0301 Deixalleria - VERGES
21.12.2017

NOVATILU

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 260

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 2 Columna 7m
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 436

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 30 x 30 33 7.13 72 0.214 0.099
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 260
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(87.898 m, -1.686 m, 0.000 m) 

Trama: 30 x 30 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 7.13 72 0.214 0.099
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 260
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(87.898 m, -1.686 m, 0.000 m) 

Trama: 30 x 30 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 7.13 72 0.214 0.099
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4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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La documentació gràfica que s’adjunta mostra la planta general de situació de l’actuació i algunes 
imatges que en referencien l’estat actual. 

 

 

1. Fotografies situació actual 

2. Plànols: 

01 Situació i Emplaçament 

02 Planta proposta  

03 Plata magatzem 

04 Planta instal.lacions 

05 Esquema elèctric 

06 Planta fonamentació 
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1. Fotografies de la situació actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació de les fotografies 

 

Fotografia 1 

 

Fotografia 2 
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Fotografia 3 

 

Fotografia 4 

 

Fotografia 5 
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2. Plànols 

 

01 Situació i Emplaçament 

02 Planta proposta  

03 Plata magatzem 

04 Planta instal.lacions 

05 Esquema elèctric 

06 Planta fonamentació 
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