
URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 01  NORD
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 K2182G91 m2 Repicat de junt de morter en en el graonat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 extrems i laterals graonats 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 150,880 150,880 C#*D#*E#*F#

2 279,390 279,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,270

4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 430,270 0,250 107,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,568

5 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 claveguera 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 connexions 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

8 F2R234FV u Demolició xarxa d'aigua
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URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 430,270

10 F222142A 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 clavegura 47,000 0,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 aigua 83,000 0,300 0,700 17,430 C#*D#*E#*F#

3 previssió passos soterrats 15,000 0,400 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,430

11 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

AMIDAMENT DIRECTE 62,960

12 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

AMIDAMENT DIRECTE 169,434

13 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 0,150 430,270 64,541 C#*D#*E#*F#

2 95,093 95,093 C#*D#*E#*F#

3 0,200 49,000 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,434

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 01  NORD
Titol 3 02  PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 430,270 0,200 86,054 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,054

2 F9G16432 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 430,270 0,180 77,449 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,449

3 F9Z4AA15 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

AMIDAMENT DIRECTE 430,270

4 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

5 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 0,300 0,200 75,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

6 F97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

7 K9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 K81127A3 m2 Rejuntat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
(GRAONS)

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 01  NORD
Titol 3 03  SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

1 FD7JE425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILÉ d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 FD7JJ425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILE d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

3 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14
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URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 GD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma d'U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

7 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

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

1 nou tub d'aigua a l'escola 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FN121684 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització (previssio pas baixa tensió a banda i banda de carrer)

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització (travessa de carrer altres serveix
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URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 FDG34545 u Modificació enllumenat actual canvi a LEDS i legalització si s'escau. Color de llum a definir per l'ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 FDG984RT u Submininistre i instal·lació de 3 LEDS antivandàlics´xarxa enterrada amb circui de 4x6 + ttx16 amb tub D90,
toma de terra , pas aeri a soterrat i legalització si s'escau

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FDUIRTYC ut connexió de servei clavegueram

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 FDUTRFGG ut Connexió de serveis aigua, (collari, tram de cannada ¡,connexió individual

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 FRTGY678 ut Connexió a xarxa d'aigua actual

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 FB121AAE m Barana d'acer inclosa pintura al oxironr, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FB45TYRD m Passamà d'acer inclosa pintura al oxiron amb tub D4 agafat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

22 F9AQU210 m3 Sorra garbellada de protecció canonada d'aigua

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

1 protecció cannada aigua 105,000 0,300 0,300 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,450

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 01  NORD
Titol 3 04  QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

1 FRZ12TGY PA Partida alçada a justificar

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FRT54VGY ud Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FRTGO567 ud Control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 02  SUD
Titol 3 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERES

1 F21ER56Y ut Retirade de jardineres, enderroc baranes i  pilarets mur de pedra.  ajustar la coronació a llla rasant definitiva

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 extrems i laterals sector mur de pedra 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 mur contencio 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 carrer 399,390 399,390 C#*D#*E#*F#

2 mur 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,390

4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 399,390 0,250 99,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,848

5 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 claveguera i connexions 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

8 F2R234FV u Demolició xarxa d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 407,390

10 F222142A 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 clavegura 110,000 0,500 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 aigua 65,000 0,300 0,700 13,650 C#*D#*E#*F#

3 previssió passos soterrats 15,000 0,400 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,650

11 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

AMIDAMENT DIRECTE 66,650

12 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

AMIDAMENT DIRECTE 258,107

13 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 0,150 407,390 61,109 C#*D#*E#*F#

2 112,348 112,348 C#*D#*E#*F#

3 0,200 90,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 66,650 66,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,107

14 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 sabata 4,000 2,000 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

15 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM

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

1 superficie fonaments 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 02  SUD
Titol 3 02  PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 399,390 0,200 79,878 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,878

2 F9G16432 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

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

1 399,390 0,180 71,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,890

3 F9Z4AA15 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

AMIDAMENT DIRECTE 399,390

4 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

5 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 0,300 0,200 63,000 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,780

6 F97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

7 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió (MUR)

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 F31522H4 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 (MUR)

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

1 4,000 2,000 0,750 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 a4 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (MUR)

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

10 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 4 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (MUR)

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

1 10,5 m3 formigó 10,500 45,000 472,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,500

11 F32D3A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (MUR)

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 G9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 zona ajardinada 60,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

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

1 176,000 0,150 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

14 FR234TRE u Subministrament i plantació d'arbustes de petit port

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

15 FR4ERTY u Sistema de reg per degoteig complert

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 F9B3UA50 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 50 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 02  SUD
Titol 3 03  SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

1 FD7JE425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILÉ d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 FD7JJ425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILE d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma d'U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FN121684 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització (previssio pas baixa tensió a banda i banda de carrer)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització (travessa de carrer altres serveix

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 FDG34545 u Modificació enllumenat actual canvi a LEDS i legalització si s'escau. Color de llum a definir per l'ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 FDG984RT u Submininistre i instal·lació de 3 LEDS antivandàlics´xarxa enterrada amb circui de 4x6 + ttx16 amb tub D90,
toma de terra , pas aeri a soterrat i legalització si s'escau

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FDUIRTYC ut connexió de servei clavegueram

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 FDUTRFGG ut Connexió de serveis aigua, (collari, tram de cannada ¡,connexió individual

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 FRTGY678 ut Connexió a xarxa d'aigua actual

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 FB121AAE m Barana d'acer inclosa pintura al oxironr, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

21 FB45TYRD m Passamà d'acer inclosa pintura al oxiron amb tub D4 agafat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 F9AQU210 m3 Sorra garbellada de protecció canonada d'aigua

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

1 protecció canonada aigua 100,000 0,300 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 02  SUD
Titol 3 04  QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

1 FRZ12TGY PA Partida alçada a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

2 FRT54VGY ud Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

3 FRTGO567 ud Control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 20644
Capítol 02  SUD
Titol 3 05  MUR DE CONTENCIÓ

1 F1234567 U Execució material del mur de contenció segons memòria, calculs, amidaments i pressupost detallats en annex i
plànols 5 i 6 del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20644

Capítol 01 NORD

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 K2182G91 m2 Repicat de junt de morter en en el graonat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 58)

13,70 20,000 274,00

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 4)

6,82 45,000 306,90

3 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 3)

4,72 430,270 2.030,87

4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

4,34 107,568 466,85

5 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 6)

7,18 0,000 0,00

6 F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

6,22 0,000 0,00

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

1,71 49,000 83,79

8 F2R234FV u Demolició xarxa d'aigua (P - 15) 224,31 1,000 224,31

9 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 13)

1,50 430,270 645,41

10 F222142A 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 - 10)

8,16 70,430 574,71

11 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 14)

9,78 62,960 615,75

12 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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) (P - 17)

22,43 169,434 3.800,40

13 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

7,60 169,434 1.287,70

TOTAL Titol 3 01.01.01 10.310,69

Obra 01 Pressupost 20644

Capítol 01 NORD

Titol 3 02 PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 23)

27,50 86,054 2.366,49

2 F9G16432 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 28)

108,46 77,449 8.400,12

3 F9Z4AA15 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 (P - 30)

2,95 430,270 1.269,30

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 29)

4,09 350,000 1.431,50

5 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 24)

100,84 4,500 453,78

6 F97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 25)

18,66 75,000 1.399,50

7 K9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces,
frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P -
60)

78,58 4,000 314,32

8 K81127A3 m2 Rejuntat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, (GRAONS) (P - 59)

23,77 20,000 475,40

TOTAL Titol 3 01.01.02 16.110,41

Obra 01 Pressupost 20644

Capítol 01 NORD

Titol 3 03 SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

1 FD7JE425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILÉ d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

52,16 46,000 2.399,36

2 FD7JJ425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILE d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

106,61 33,000 3.518,13

3 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

1.122,48 0,000 0,00

4 GD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i
87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 57)

71,56 6,000 429,36

5 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma d'U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
56)

36,74 6,000 220,44

6 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 44)

26,43 70,000 1.850,10

7 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

10,21 35,000 357,35

8 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 47)

185,86 2,000 371,72

9 FN121684 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 46)

81,92 0,000 0,00

EUR



URBANITZACIÓ DEL CARRER TALLAT
EMD ROCALLAURA

PRESSUPOST Pàg.: 3

10 FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre
i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P -
45)

1.182,73 0,000 0,00

11 FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització
(previssio pas baixa tensió a banda i banda de carrer) (P - 37)

16,91 15,000 253,65

12 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització
(travessa de carrer altres serveix (P - 36)

13,58 15,000 203,70

13 FDG34545 u Modificació enllumenat actual canvi a LEDS i legalització si s'escau.
Color de llum a definir per l'ajuntament (P - 35)

336,46 4,000 1.345,84

14 FDG984RT u Submininistre i instal·lació de 3 LEDS antivandàlics´xarxa enterrada
amb circui de 4x6 + ttx16 amb tub D90, toma de terra , pas aeri a
soterrat i legalització si s'escau (P - 38)

2.691,67 0,000 0,00

15 FDUIRTYC ut connexió de servei clavegueram (P - 41) 168,23 4,000 672,92

16 FDUTRFGG ut Connexió de serveis aigua, (collari, tram de cannada ¡,connexió
individual (P - 42)

280,38 5,000 1.401,90

17 FRTGY678 ut Connexió a xarxa d'aigua actual (P - 53) 280,38 2,000 560,76

18 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 (P - 39)

49,26 2,000 98,52

19 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 40)

31,46 2,000 62,92

20 FB121AAE m Barana d'acer inclosa pintura al oxironr, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 31)

218,63 0,000 0,00

21 FB45TYRD m Passamà d'acer inclosa pintura al oxiron amb tub D4 agafat a la paret
(P - 32)

95,33 53,000 5.052,49

22 F9AQU210 m3 Sorra garbellada de protecció canonada d'aigua (P - 26) 51,92 9,450 490,64

TOTAL Titol 3 01.01.03 19.289,80

Obra 01 Pressupost 20644

Capítol 01 NORD

Titol 3 04 QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

1 FRZ12TGY PA Partida alçada a justificar (P - 54) 2.523,44 1,000 2.523,44

2 FRT54VGY ud Seguretat i salut (P - 51) 768,25 1,000 768,25

3 FRTGO567 ud Control de qualitat (P - 52) 495,32 1,000 495,32

TOTAL Titol 3 01.01.04 3.787,01

Obra 01 Pressupost 20644

Capítol 02 SUD

Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERES

1 F21ER56Y ut Retirade de jardineres, enderroc baranes i pilarets mur de pedra.
ajustar la coronació a llla rasant definitiva (P - 8)

448,61 1,000 448,61

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 4)

6,82 57,000 388,74
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3 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 3)

4,72 407,390 1.922,88

4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

4,34 99,848 433,34

5 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 6)

7,18 10,000 71,80

6 F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

6,22 2,000 12,44

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

1,71 95,000 162,45

8 F2R234FV u Demolició xarxa d'aigua (P - 15) 224,31 1,000 224,31

9 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 13)

1,50 407,390 611,09

10 F222142A 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 - 10)

8,16 129,650 1.057,94

11 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM (P - 14)

9,78 66,650 651,84

12 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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) (P - 17)

22,43 258,107 5.789,34

13 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

7,60 258,107 1.961,61

14 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 11)

9,31 6,800 63,31

15 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb
compactació del 95% PM (P - 12)

1,86 8,000 14,88

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.814,58
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Capítol 02 SUD

Titol 3 02 PAVIMENTS

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 23)

27,50 79,878 2.196,65

2 F9G16432 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 28)

108,46 71,890 7.797,19

3 F9Z4AA15 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 (P - 30)

2,95 399,390 1.178,20

4 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 29)

4,09 350,000 1.431,50

5 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 24)

100,84 3,780 381,18

6 F97546DA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 25)

18,66 63,000 1.175,58

EUR
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7 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (MUR) (P - 22)

10,73 8,000 85,84

8 F31522H4 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 (MUR) (P - 18)

105,59 6,000 633,54

9 F32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 a4 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba (MUR) (P - 19)

102,16 4,500 459,72

10 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
4 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(MUR) (P - 20)

1,31 472,500 618,98

11 F32D3A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (MUR) (P
- 21)

32,17 8,000 257,36

12 G9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(P - 55)

29,75 12,000 357,00

13 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 49)

116,93 26,400 3.086,95

14 FR234TRE u Subministrament i plantació d'arbustes de petit port (P - 48) 16,82 105,000 1.766,10

15 FR4ERTY u Sistema de reg per degoteig complert (P - 50) 613,84 1,000 613,84

16 F9B3UA50 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de
serra, de 50 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 27)

120,74 58,000 7.002,92

TOTAL Titol 3 01.02.02 29.042,55
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Titol 3 03 SANEJAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

1 FD7JE425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILÉ d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

52,16 40,000 2.086,40

2 FD7JJ425 m Claveguera amb tub AMBIDUR DE POLIPROPILE d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

106,61 40,000 4.264,40

3 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

1.122,48 4,000 4.489,92

4 GD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i
87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 57)

71,56 12,000 858,72

5 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma d'U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
56)

36,74 12,000 440,88

6 FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 44)

26,43 40,000 1.057,20

EUR
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7 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

10,21 60,000 612,60

8 FN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 47)

185,86 1,000 185,86

9 FN121684 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 46)

81,92 1,000 81,92

10 FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre
i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P -
45)

1.182,73 1,000 1.182,73

11 FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització
(previssio pas baixa tensió a banda i banda de carrer) (P - 37)

16,91 10,000 169,10

12 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors + cinta senyalització
(travessa de carrer altres serveix (P - 36)

13,58 10,000 135,80

13 FDG34545 u Modificació enllumenat actual canvi a LEDS i legalització si s'escau.
Color de llum a definir per l'ajuntament (P - 35)

336,46 4,000 1.345,84

14 FDG984RT u Submininistre i instal·lació de 3 LEDS antivandàlics´xarxa enterrada
amb circui de 4x6 + ttx16 amb tub D90, toma de terra , pas aeri a
soterrat i legalització si s'escau (P - 38)

2.691,67 1,000 2.691,67

15 FDUIRTYC ut connexió de servei clavegueram (P - 41) 168,23 4,000 672,92

16 FDUTRFGG ut Connexió de serveis aigua, (collari, tram de cannada ¡,connexió
individual (P - 42)

280,38 5,000 1.401,90

17 FRTGY678 ut Connexió a xarxa d'aigua actual (P - 53) 280,38 2,000 560,76

18 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 (P - 39)

49,26 2,000 98,52

19 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 40)

31,46 2,000 62,92

20 FB121AAE m Barana d'acer inclosa pintura al oxironr, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 31)

218,63 27,000 5.903,01

21 FB45TYRD m Passamà d'acer inclosa pintura al oxiron amb tub D4 agafat a la paret
(P - 32)

95,33 0,000 0,00

22 F9AQU210 m3 Sorra garbellada de protecció canonada d'aigua (P - 26) 51,92 9,000 467,28

TOTAL Titol 3 01.02.03 28.770,35
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Titol 3 04 QUALITAT I SEGURETAT I SALUT
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1 FRZ12TGY PA Partida alçada a justificar (P - 54) 2.523,44 1,500 3.785,16

2 FRT54VGY ud Seguretat i salut (P - 51) 768,25 1,500 1.152,38

3 FRTGO567 ud Control de qualitat (P - 52) 495,32 1,500 742,98

TOTAL Titol 3 01.02.04 5.680,52
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Capítol 02 SUD

Titol 3 05 MUR DE CONTENCIÓ

1 F1234567 U Execució material del mur de contenció segons memòria, calculs,
amidaments i pressupost detallats en annex i plànols 5 i 6 del projecte
(P - 2)

65.568,00 1,000 65.568,00

TOTAL Titol 3 01.02.05 65.568,00
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/20 Pàg.: 1

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

Capítol 01.01  NORD 49.497,91

Capítol 01.02  SUD 142.876,00

Obra 01 Pressupost 20644 192.373,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
192.373,91

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

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

Obra 01 Pressupost 20644 192.373,91

192.373,91

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 192.373,91

13 % DESPESES D´ADMINISTRACIÓ SOBRE 192.373,91............................................... 25.008,61

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 192.373,91.......................................................... 11.542,43

Subtotal 228.924,95

21 % IVA SOBRE 228.924,95............................................................................................... 48.074,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 276.999,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )

Barcelona, octubre de 2020

Joan Gsngolells Feixas
Arquitecte
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