
































Millora carrer Calders

Pàg.:25/05/22 1Data:

PRESSUPOST  202171_05OBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 F2194JF5

C#*D#*E#*F#1 vorera de panot 1,000 10,000 10,000

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

2 F221C272

C#*D#*E#*F#1 carrer de Calders 1,000 158,000 0,200 31,600

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

3 F2R35037

C#*D#*E#*F#1 igual excavacio 1,000 31,600 31,600

C#*D#*E#*F#2 panot 1,000 10,000 0,200 2,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 33,600

C#*D#*E#*F#4 esponjament 30% 1,000 33,600 0,300 10,080

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 F2RA7581

C#*D#*E#*F#1 terres 41,080 41,080

C#*D#*E#*F#2 panot i base 1,900 1,900

PRESSUPOST  202171_05OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i ratllat, amb barilla D8 cada 10cm

1 F9365NX1

C#*D#*E#*F#1 formigonat carrer 1,000 158,000 158,000

EUR



Millora carrer Calders

Pàg.:25/05/22 2Data:

m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2 E4BADACC

C#*D#*E#*F#1 formigonat carrer 1,000 158,000 158,000

m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, remuntable de 50x25x7/13, amb secció normalitzada de calçada
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

3 F9652AX1

C#*D#*E#*F#1 vorada americana ratllada 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,000 11,000

m2 Reparació puntual de paviment de panot, inclou enderroc d'acabat de paviment tipus panot, enderroc de l base de formigó,
nova base de formigó de 15cm de gruix, i posterior acabat de paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

4 F9E152X1

C#*D#*E#*F#1 reparació puntual 10,000 10,000

PRESSUPOST  202171_05OBRA 01
VARISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa
constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del
Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota
l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

1 K218X040

pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per l'empresa
constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció
del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu compliment durant tota l'execució
de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Gestió de Residus

2 K218X050

EUR
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OBRA PRESSUPOST  202171_0501

CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

10,0006,68 66,80

2 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P -
3)

31,6004,31 136,20

3 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 4)

43,6805,73 250,29

4 F2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

42,98017,43 749,14

CAPÍTOL 01.01

OBRA PRESSUPOST  202171_0501

CAPÍTOL PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365NX1 m2 Paviment de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i ratllat, amb barilla
D8 cada 10cm (P - 6)

158,00039,04 6.168,32

2 E4BADACC m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 1)

158,0006,18 976,44

3 F9652AX1 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa,
remuntable de 50x25x7/13, amb secció normalitzada de calçada
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 7)

18,00054,41 979,38

4 F9E152X1 m2 Reparació puntual de paviment de panot, inclou enderroc
d'acabat de paviment tipus panot, enderroc de l base de formigó,
nova base de formigó de 15cm de gruix, i posterior acabat de
paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 8)

10,00083,55 835,50

CAPÍTOL 01.02

OBRA PRESSUPOST  202171_0501

CAPÍTOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K218X040 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades
en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora,
d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra.
En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i
Salut, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu
manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i el

1,000100,00 100,00

EUR
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compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut. (P - 9)

2 K218X050 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades
en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per l'empresa
constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus visat per
a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de
Gestió de Residus, el subministra i/o execució dels materials i
treballs, el seu compliment durant tota l'execució de l'obra i el
compliment del Estudi i Pla de Gestió de Residus (P - 10)

1,000155,00 155,00

CAPÍTOL 01.03

EUR
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€6,18m2E4BADACC Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P- 1

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€6,68m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 2

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,31m3F221C272 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 3

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€5,73m3F2R35037 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 4

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€17,43m3F2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 5

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€39,04m2F9365NX1 Paviment de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i ratllat, amb barilla D8
cada 10cm

P- 6

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€54,41mF9652AX1 Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, remuntable de 50x25x7/13, amb secció
normalitzada de calçada segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

P- 7

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€83,55m2F9E152X1 Reparació puntual de paviment de panot, inclou enderroc d'acabat de paviment tipus panot,
enderroc de l base de formigó, nova base de formigó de 15cm de gruix, i posterior acabat de
paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 8

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€100,00paK218X040 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut,
realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta
obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i
el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

P- 9

(CENT EUROS)

€155,00paK218X050 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de Gestió de Residus,
realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus visat per a aquesta
obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant tota l'execució de l'obra i el compliment
del Estudi i Pla de Gestió de Residus

P- 10

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS)
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m2E4BADACC Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

P- 1  €6,18

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02376
B0B34136 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
€4,90800

Altres conceptes 1,25 €

m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 2  €6,68

Altres conceptes 6,68 €

m3F221C272 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 3  €4,31

Altres conceptes 4,31 €

m3F2R35037 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 4  €5,73

Altres conceptes 5,73 €

m3F2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 5  €17,43

B2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€17,42670

Altres conceptes 0,00 €

m2F9365NX1 Paviment de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat i ratllat, amb barilla D8 cada 10cm

P- 6  €39,04

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,90720

Altres conceptes 24,13 €

mF9652AX1 Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, remuntable de
50x25x7/13, amb secció normalitzada de calçada segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 7  €54,41

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

€6,34200

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€6,78000

B9652AD0 Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

€7,63400

Altres conceptes 33,65 €

m2F9E152X1 Reparació puntual de paviment de panot, inclou enderroc d'acabat de
paviment tipus panot, enderroc de l base de formigó, nova base de formigó de
15cm de gruix, i posterior acabat de paviment de panot per a vorera gris de
25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 8  €83,55
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B0111000 Aigua €0,01860
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,36475

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€16,94000

B9E15200 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt €7,84380
Altres conceptes 58,38 €

paK218X040 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de
Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de
Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o execució dels
materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de
l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

P- 9  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

paK218X050 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de
Gestió de Residus, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi
de Gestió de Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o execució dels
materials i treballs, el seu compliment durant tota l'execució de l'obra i el
compliment del Estudi i Pla de Gestió de Residus

P- 10  €155,00

Sense descomposició 155,00 €
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Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 1.202,43
Capítol 01.02 PAVIMENTS 8.959,64
Capítol 01.03 VARIS 255,00

Obra 01 Pressupost 202171_05 10.417,07

EUR
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