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Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
del carrer Ciutat i carrer Rosselló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 23/07/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,84h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €22,51h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €18,80h Manobre per a seguretat i salutA01H4000

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
del carrer Ciutat i carrer Rosselló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 23/07/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,62h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000

 €42,41h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

C1Z1A000

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

C1ZQB330

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

C1ZQD350

 €182,26u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

C1ZQE370
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del carrer Ciutat i carrer Rosselló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 23/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

B0DZSM0K

 €5,47m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B0DZWC03

 €6,04u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €6,82u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

B1422120

 €4,97u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

B1423230

 €10,86u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,52u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

B1451110

 €2,62u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €7,14u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

B1459630

 €21,52u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

B1462241

 €31,10u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

B147K602

 €21,85u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 23/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,70u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1481343

 €9,12u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsB1482111

 €12,86u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

B1485140

 €5,73u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €12,84u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1489790

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148D900

 €7,55u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B148G700

 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

B1534001

 €34,20u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salutB15A0003

 €59,55m3 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, per a
seguretat i salut

B1Z0300C

 €1,34kg Clau acer, per a seguretat i salutB1Z0A100

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

B1Z0D230

 €222,60m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salutB1Z0D300

 €5,07m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €0,92kg 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, per a seguretat i salut

B1Z4501A

 €41,76u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per
a seguretat i salut

BBC1C000

 €32,28u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BBL11102

 €38,91u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1AHA2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 23/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,16m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

BBLZ2112

 €14,04m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBLZA0A2

 €54,55mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres

BQU1B130

 €727,87u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres , per a 4 usos

BQU1B230

 €51,82mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

BQU1D150

 €601,87u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

BQU1D250

 €57,74mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

BQU1E150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 23/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

BQU1E170

 €833,18u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

BQU1E270

 €141,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

BQU1H110

 €123,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €123,47u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA2100

 €81,53u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

BQUA3100

 €23,55u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €35,40u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,70u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

73,7000073,700001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 73,70000 73,70000

COST DIRECTE 73,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,73u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,730005,730001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 5,73000 5,73000

COST DIRECTE 5,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,18u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,1800017,180001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

u

Subtotal... 17,18000 17,18000

COST DIRECTE 17,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,55u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

H148G700 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,550007,550001,000B148G700 =xCinturó per a senyalista, amb tires reflectants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
u

Subtotal... 7,55000 7,55000

COST DIRECTE 7,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,42m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el
terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

H1512021 Rend.: 1,092

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18407/R 22,510000,300A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
5,16484/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 11,34891 11,34891
Materials:

0,134941,340000,1007B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,404000,390003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
m

0,42294222,600000,0019B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3

Subtotal... 1,96188 1,96188

0,113491,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,42428
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,42428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,39m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62750/R 22,510000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,70000/R 18,800000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,32750 10,32750
Materials:

0,134941,340000,1007B1Z0A100 =xClau acer, per a seguretat i salutkg
1,404000,390003,600B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
m

0,42294222,600000,0019B1Z0D300 =xLlata de fusta de pi, per a seguretat i salutm3

Subtotal... 1,96188 1,96188

0,103281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39266
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,39266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,83m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

H1533591 Rend.: 1,399

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34382/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,34382 1,34382
Materials:

5,470005,470001,000B0DZWC03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 5,47000 5,47000

0,013441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,82726
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,82726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,60h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,079
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
17,42354/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,42354 17,42354

0,174241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,59778
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,59778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,25m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

HBBZ1111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46315/R 22,510000,065A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,88000/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,34315 3,34315
Maquinària:

1,69640/R 42,410000,040C1Z1A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

h

Subtotal... 1,69640 1,69640
Materials:

5,160005,160001,000BBLZ2112 =xSuport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 5,16000 5,16000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,050151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,24970
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,24970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,55mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

HQU1B130 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

54,5500054,550001,000BQU1B130 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres

mes

Subtotal... 54,55000 54,55000

COST DIRECTE 54,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €727,87u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres, per a 4
usos

HQU1B230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

727,87000727,870001,000BQU1B230 =xAmortització de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres , per a 4 usos

u



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
del carrer Ciutat i carrer Rosselló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 23/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 727,87000 727,87000

COST DIRECTE 727,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

727,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,68u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

HQU1B330 Rend.: 1,079

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22706/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,22706 5,22706
Maquinària:

12,40593/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
168,91566/R 182,260001,000C1ZQB330 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

u

Subtotal... 181,32159 181,32159

0,130682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,67933
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,67933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €601,87u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial , per a 4 usos

HQU1D250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
601,87000601,870001,000BQU1D250 =xAmortització de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial , per a 4 usos

u

Subtotal... 601,87000 601,87000

COST DIRECTE 601,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

601,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,68u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1D350 Rend.: 1,079

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22706/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,22706 5,22706
Maquinària:

12,40593/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
168,91566/R 182,260001,000C1ZQD350 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

u

Subtotal... 181,32159 181,32159

0,130682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,67933
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,67933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,75mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

HQU1E170 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

63,7500063,750001,000BQU1E170 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

mes

Subtotal... 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES

63,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €833,18u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

HQU1E270 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

833,18000833,180001,000BQU1E270 =xAmortització de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell , per a 4 usos

u

Subtotal... 833,18000 833,18000

COST DIRECTE 833,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES

833,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,68u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

HQU1E370 Rend.: 1,079

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,22706/R 18,800000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,22706 5,22706
Maquinària:

12,40593/R 44,620000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth
168,91566/R 182,260001,000C1ZQE370 =xTransport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

u

Subtotal... 181,32159 181,32159

0,130682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,67933
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,67933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,05u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,05000123,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 123,05000 123,05000

COST DIRECTE 123,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES

123,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
23,5500023,550001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 23,55000 23,55000

COST DIRECTE 23,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

6,040006,040001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 6,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

H1422120 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,820006,820001,000B1422120 =xUlleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,82000 6,82000

COST DIRECTE 6,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,970004,970001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

u

Subtotal... 4,97000 4,97000

COST DIRECTE 4,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,8600010,860001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 10,86000 10,86000

COST DIRECTE 10,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,690000,690001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al
canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,520001,520001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

u

Subtotal... 1,52000 1,52000

COST DIRECTE 1,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,62u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,620002,620001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,62000 2,62000

COST DIRECTE 2,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,14u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

H1459630 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,140007,140001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN
420

u

Subtotal... 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 7,14000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,5200021,520001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

u

Subtotal... 21,52000 21,52000

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
del carrer Ciutat i carrer Rosselló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 23/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 21,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,10u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

H147K602 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,1000031,100001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

u

Subtotal... 31,10000 31,10000

COST DIRECTE 31,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,85u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
21,8500021,850001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 21,85000 21,85000

COST DIRECTE 21,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,12u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsH1482111 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
9,120009,120001,000B1482111 =xCamisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsu

Subtotal... 9,12000 9,12000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 9,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,86u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,8600012,860001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

u

Subtotal... 12,86000 12,86000

COST DIRECTE 12,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,84u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

H1489790 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,8400012,840001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 12,84000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,96m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,442P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90257/R 22,510000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
3,25936/R 18,800000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,16193 7,16193
Materials:

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
del carrer Ciutat i carrer Rosselló

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 23/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per

a seguretat i salut
u

1,1910059,550000,020B1Z0300C =xFormigó 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, per a
seguretat i salut

m3

1,115405,070000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 2,72640 2,72640

0,071621,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,95995
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,95995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,17u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,354P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13885/R 18,800000,010A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,13885 0,13885
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per
a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

0,002081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,17093
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,17093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,75u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 0,227P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,87445/R 22,510000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
12,42291/R 18,800000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 27,29736 27,29736
Materials:

4,680000,3900012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

m

11,500000,9200012,500B1Z4501A =xAcer 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, per a seguretat i salut

kg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,18000 16,18000

0,272971,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,75033
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,75033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,20u Senyal acústica de marxa enreraH15A0003 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
34,2000034,200001,000B15A0003 =xSirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salutu

Subtotal... 34,20000 34,20000

COST DIRECTE 34,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,24u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,321P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

102,24073/R 22,510006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 102,24073 102,24073

COST DIRECTE 102,24073
0,00%DESPESES INDIRECTES

102,24073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,24h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,320P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,24242/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 14,24242 14,24242

COST DIRECTE 14,24242
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,24242COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,05h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,321P- 21
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
18,04693/R 23,840001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 18,04693 18,04693

COST DIRECTE 18,04693
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,04693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,52u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,041P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,05956/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 18,05956 18,05956
Materials:

32,2800032,280001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 32,28000 32,28000

0,180601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,52016
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,52016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,05u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21201 Rend.: 1,047P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,95606/R 18,800001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,95606 17,95606
Materials:

38,9100038,910001,000BBL1AHA2 =xPlaca informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 38,91000 38,91000

0,179561,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,04562
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,04562COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,72u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

HBBZA0A1 Rend.: 1,133P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65931/R 18,800000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,65931 1,65931
Materials:

14,0400014,040001,000BBLZA0A2 =xBastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

m

Subtotal... 14,04000 14,04000

0,024891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,72420
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,72420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,08u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1C001 Rend.: 3,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31333/R 18,800000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,31333 0,31333
Materials:

41,7600041,760001,000BBC1C000 =xBalisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 41,76000 41,76000

0,003131,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,07646
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,07646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,82mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1D150 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
51,8200051,820001,000BQU1D150 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

mes

Subtotal... 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,74mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

HQU1E150 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,7400057,740001,000BQU1E150 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

mes

Subtotal... 57,74000 57,74000

COST DIRECTE 57,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

HQU1H110 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
141,64000141,640001,000BQU1H110 =xLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor

químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

mes

Subtotal... 141,64000 141,64000

COST DIRECTE 141,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES

141,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,47u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

123,47000123,470001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

u

Subtotal... 123,47000 123,47000

COST DIRECTE 123,47000
0,00%DESPESES INDIRECTES

123,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,53u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

81,5300081,530001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

u

Subtotal... 81,53000 81,53000

COST DIRECTE 81,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,40u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
35,4000035,400001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 35,40000 35,40000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 35,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
212,00000212,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PROTECCIONS COLECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 5,600 2,000 11,200
2 6,000 2,000 12,000
3 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 35,200

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

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

1 4,000 0,150 2,000 2,000 106,667
2 3,500 0,150 2,000 2,000 93,333
3 11,500 0,150 2,000 3,000 460,000
4 4,000 0,150 2,000 2,000 106,667
5 12,000 0,150 2,000 4,000 640,000
6 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 1.438,667

4 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
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1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  ALTRES

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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 €6,04uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €6,82uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,97uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €10,86uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,69uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 5
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,52uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 6

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,62uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 7

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,14uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 8

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €21,52uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 9

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

 €31,10uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 10

(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €21,85uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €9,12uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 12
(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €12,86uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 13
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,84uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 14

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,96mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 15

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,17uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 16

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €43,75uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €34,20uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 18
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €102,24uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,24hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,05hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 21
(DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €50,52uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,05uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €15,72uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòsP- 24
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €42,08uHBC1C001 Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €51,82mesHQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 26

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,74mesHQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 27

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €141,64mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

P- 28

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €123,47uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 29

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €81,53uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 30

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €35,40uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 31
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 32
(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

                                                                               Palau-saverdera, abril de 2021
                                                                               L´enginyer Autor del Projecte

                                                                               Marc Cucurella i Vilà
                                                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
                                                                               Col·legiat 12.216
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,04

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,04000
Altres conceptes 0,00 €

uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,82

B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €6,82000

Altres conceptes 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €4,97

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,97000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4  €10,86

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €10,86000
Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 5  €0,69

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,69000
Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 6  €1,52

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7  €2,62

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,62000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420

P- 8  €7,14

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €7,14000

Altres conceptes 0,00 €

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentacidel carrer Ciutat i carrer Rosselló

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 23/07/21

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

P- 9  €21,52

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

 €21,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

P- 10  €31,10

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364

 €31,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11  €21,85
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €21,85000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 12  €9,12
B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors  €9,12000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 13  €12,86
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant  €12,86000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 14  €12,84

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €12,84000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 15  €9,96

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,42000
B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

 €1,19100

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €1,11540
Altres conceptes 7,23 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 16  €0,17

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

 €0,03000
Altres conceptes 0,14 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 17  €43,75

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €4,68000
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B1Z4501A 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, per a
seguretat i salut

 €11,50000

Altres conceptes 27,57 €

uH15A0003 Senyal acústica de marxa enreraP- 18  €34,20
B15A0003 Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut  €34,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €102,24
Altres conceptes 102,24 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20  €14,24
Altres conceptes 14,24 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 21  €18,05
Altres conceptes 18,05 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €50,52

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €32,28000
Altres conceptes 18,24 €

uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €57,05

BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €38,91000
Altres conceptes 18,14 €

uHBBZA0A1 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb
el desmuntatge inclòs

P- 24  €15,72

BBLZA0A2 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a
2 usos, per a seguretat i salut

 €14,04000
Altres conceptes 1,68 €

uHBC1C001 Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge
inclòs

P- 25  €42,08

BBC1C000 Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut  €41,76000
Altres conceptes 0,32 €

mesHQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 26  €51,82

BQU1D150 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

 €51,82000

Altres conceptes 0,00 €
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mesHQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 27  €57,74

BQU1E150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

 €57,74000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

P- 28  €141,64

BQU1H110 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

 €141,64000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 29  €123,47

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

 €123,47000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 30  €81,53

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €81,53000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 31  €35,40
BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35,40000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 32  €212,00
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €212,00000

Altres conceptes 0,00 €

                                                                               Palau-saverdera, abril de 2021
                                                                               L´enginyer Autor del Projecte

                                                                               Marc Cucurella i Vilà
                                                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
                                                                               Col·legiat 12.216
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,0006,04 36,24

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

3,0004,97 14,91

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

3,0006,82 20,46

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)

4,00010,86 43,44

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

6,0000,69 4,14

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

4,0001,52 6,08

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 7)

3,0002,62 7,86

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)

3,0007,14 21,42

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 9)

6,00021,52 129,12

10 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 10)

6,00031,10 186,60

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 4,00021,85 87,40

12 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 12) 6,0009,12 54,72

13 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
14)

6,00012,84 77,04

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
13)

6,00012,86 77,16

CAPÍTOLTOTAL 01.01 766,59

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL PROTECCIONS COLECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 35,2009,96 350,59

EUR
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d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

5,00043,75 218,75

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 16)

1.438,6670,17 244,57

4 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 18) 3,00034,20 102,60

CAPÍTOLTOTAL 01.02 916,51

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 31) 5,00035,40 177,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 32) 3,000212,00 636,00

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 29)

1,000123,47 123,47

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 30)

1,00081,53 81,53

5 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)

3,00051,82 155,46

6 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 27)

3,00057,74 173,22

7 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 28)

3,000141,64 424,92

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.771,60

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

2,00050,52 101,04

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

4,00057,05 228,20

3 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical,
mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

6,00015,72 94,32

EUR



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu de reurbanització i pavimentaci
del carrer Ciutat i carrer Rosselló

PRESSUPOST Pàg.:23/07/21 3Data:

4 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

2,00042,08 84,16

CAPÍTOLTOTAL 01.04 507,72

OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL ALTRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 19)

1,000102,24 102,24

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 20)

8,00014,24 113,92

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 21) 20,00018,05 361,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 577,16

EUR
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PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 22/07/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,09h Oficial 1aA0121000

 €22,09h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,09h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,09h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,09h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €22,83h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,83h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,09h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,99h Ajudant paletaA0132000

 €19,46h Ajudant encofradorA0133000

 €19,46h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,46h Ajudant col·locadorA0137000

 €19,44h Ajudant electricistaA013H000

 €19,46h Ajudant muntadorA013M000

 €17,49h ManobreA0140000

 €18,49h Manobre especialistaA0150000

 €17,00h PeóA016V000

 €28,00h RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT
APLICACIÓ i equip manual de H
control d'humitat ´´in situ´´

AENCA

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 22/07/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,16h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €12,19h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €94,79h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t, amb martell trencador

C1102341

 €69,38h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €64,27h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €97,10h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €92,85h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C1312340

 €92,85h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €42,58h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €32,99h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €64,18h Motoanivelladora petitaC1331100

 €73,12h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,38h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,14h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €6,05h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €37,94h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast
horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

C1501111

 €25,96h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €22,71h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €46,56h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €49,28h Camió gruaC1503000

 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,54h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,86h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,01h Formigonera de 250 lC1705700

 €78,03h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €8,92h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 22/07/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,20h Remolinador mecànicC2003000

 €4,78h Regle vibratoriC2005000

 €176,32DIA CORRO PNEUMATIC s/opCCEP

 €75,23h CAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMACD4G

 €75,23h CAMIO 26 TN. GRUA 21 M. + GONDOLACDG21

 €59,00h CAMIÓ GRUA DE 21 M.CG21

 €88,00h PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

CPMF

 €172,21DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3TN s/opCRUL03

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 22/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,77m3 AiguaB0111000

 €18,49t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €12,35t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €17,23t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,36m3 Sauló Parc 0/12, classificat i modificat a la
granulometria específica

B0322000

 €19,16t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €17,31t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €17,18m3 Tot-u artificialB0372000

 €9,49m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €10,12m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €109,38t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L 42,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0517601

 €0,24kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €59,86m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €64,61m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €64,61m3 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

B064300C

 €61,93m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

B064300J

 €62,97m3 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

B064500B

 €76,50m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €75,00m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065E60C

 €85,43m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

B065E76B



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 22/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,84m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B1300

 €62,93m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B06NLA2B

 €65,30m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

B06NN11C

 €64,52m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
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

B06NPF2P

 €36,67t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €33,56t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,32kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,48kg Clau acerB0A31000

 €0,68kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €2,17m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34134

 €3,45m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34256

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €222,60m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €10,17cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €24,40cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €3,19m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usosB0D81450

 €1,39u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €2,98l DesencofrantB0DZA000

 €0,42u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 22/07/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,60u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244B1

 €0,14u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €10,50t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA71H1

 €23,67t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, 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)

B2RA73G1

 €61,53t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials 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)

B2RA7580

 €3,42m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €66,68m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
tornejats de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a
1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

B6A73Y1K

 €1,32m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €0,48m2 Feltre de teixit no teixit, geotèxtil, punxonat de fibra de
polièster, Geoflex 200 polièster, de 200 g/m2 en rotllos
de 100 m x 2 m, ref. 1951-41 de la serie Geotèxtils i
làmines drenants d'ASFALTEX

B7B151E0LBJ0

 €3,90m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B96513C0

 €0,79u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

B97526E1

 €0,97u Peça de formigó de 50x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

B97528N1

 €13,98m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

B9F15100
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,07u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

BBM12603

 €52,45u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1ADA2

 €8,76m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €78,44m Peça prefabricada de formigó amb forma d'U amb
marc.

Dimensions 1005x640x635mm

BD521LVN

 €2,25m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre

BD5B1E00

 €48,30u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z9CC0

 €85,98u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 990x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2
de superfície d'absorció

BD5ZAAD0

 €7,14m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JG140

 €11,27m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ180

 €19,06m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

 €162,47u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

BDDZ6DD0

 €9,45m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior

BDG15C72

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,25u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDGZP900

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,25u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDGZPA00

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €14,47u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €45,22u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214F5

 €853,46u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZA

 €573,78u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DM, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZC

 €164,35u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZP

 €16,96u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €90,72u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €73,45u Derivació de PEAD de 200 mm de DN de 4 bar de
pressió nominal, amb dues unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90° per a
encolar. Roscada en un extrem per col·locació de tap

BFAA3620

 €2,20m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19600

 €4,32m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E400

 €6,93m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E600

 €8,97m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1F600

 €13,67m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1J600

 €1,44m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB29200

 €14,50u Accessori per a tub de PEAD a pressió, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica
Inclou:
- Tap DN 200 mm

BFWA1L80
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 €27,52u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1962

 €49,05u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1E42

 €60,28u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1E62

 €35,92u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1F62

 €42,95u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1J62

 €12,41u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2905

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1962

 €0,70u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1E42

 €1,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1E62

 €1,32u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1F62

 €1,93u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1J62

 €0,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905

 €368,92u Caixa de distribució en urbanitzacions CDU

Inclou:

- Caixa
- Connexions i terminals

BG162C42

 €605,30u Armari prefabricat de 1550x800x345 mm, amb portaBG1B0B50
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 €1,10m 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

BG22TD10

 €1,74m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

BG22TH10

 €2,19m 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, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €2,71m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319550

 €0,64m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2BG380700

 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW16000

 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW1B000

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €125,65u P.p. elements especials p/ escomesesBMY210001

 €61,31u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 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

BN121690

 €116,94u 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

BN1216D0
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 €73,32m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,64100/R 18,490000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,64100 16,64100
Maquinària:

1,35450/R 3,010000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,35450 1,35450
Materials:

0,318601,770000,180B0111000 =xAiguam3
11,1995017,230000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,8305017,310001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

16,81200112,080000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,16060 55,16060

0,166411,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,32251

73,32251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,03m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,49000/R 18,490001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,49000 18,49000
Maquinària:

1,30200/R 1,860000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,30200 1,30200
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3
28,1048018,490001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
42,59040112,080000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 71,04920 71,04920

0,184901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,02610
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91,02610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,02m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,41450/R 18,490001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,41450 19,41450
Maquinària:

1,34850/R 1,860000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,34850 1,34850
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3
28,2897018,490001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
22,41600112,080000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

96,000000,24000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 147,05970 147,05970

0,194151,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,01684

168,01684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11045/R 22,090000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09730/R 19,460000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,20775 0,20775
Materials:

0,013461,320000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,714000,680001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,72746 0,72746

0,002081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93729

0,93729COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,67m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, 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)

F2RA73G1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,6700023,670001,000B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, 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)

t

Subtotal... 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,88m2 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 una cara, d'una alçària <=
6 m, per a deixar el formigó vist

F32D3126 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,79435/R 22,090000,715A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,91390/R 19,460000,715A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,70825 29,70825
Materials:

0,149041,480000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,759920,380001,9998B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,1027210,170000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,2464424,400000,0101B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

3,449993,190001,0815B0D81450 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usosm2
0,298002,980000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,420000,420001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
u

Subtotal... 5,42611 5,42611

0,742712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,87707
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,87707COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,82m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2 ref. 1951-41 de la
serie Geotèxtils i làmines drenants d'ASFALTEX ,
col·locat sense adherir

F7B451E0LBJ0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88360/R 22,090000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,38920/R 19,460000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,27280 1,27280
Materials:

0,528000,480001,100B7B151E0LBJ0 =xFeltre de teixit no teixit, geotèxtil, punxonat de fibra de
polièster, Geoflex 200 polièster, de 200 g/m2 en rotllos
de 100 m x 2 m, ref. 1951-41 de la serie Geotèxtils i
làmines drenants d'ASFALTEX

m2

Subtotal... 0,52800 0,52800

0,019091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,81989
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,81989COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,27m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

F9715B11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,49400/R 17,490000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,91200 14,91200
Maquinària:

0,28680/R 4,780000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,28680 0,28680
Materials:

65,8460059,860001,100B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 65,84600 65,84600

0,223681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,26848
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,26848COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.206,48u Cada actuació d'estabilització comporta l'aplicació
d'aquesta partida alçada que cobreix els
desplaçaments de l'equip mecànic, tècnic i humà, així
com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu
protocol, independentment de la producció a realitzar.

EAD010 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

110,45000/R 22,090005,000A0121000 =xOficial 1ah
85,00000/R 17,000005,000A016V000 =xPeóh

140,00000/R 28,000005,000AENCA =xRESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT
APLICACIÓ i equip manual de H
control d'humitat ´´in situ´´

h

Subtotal... 335,45000 335,45000
Maquinària:

88,16000/R 176,320000,500CCEP =xCORRO PNEUMATIC s/opDIA
451,38000/R 75,230006,000CD4G =xCAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMAh
451,38000/R 75,230006,000CDG21 =xCAMIO 26 TN. GRUA 21 M. + GONDOLAh
354,00000/R 59,000006,000CG21 =xCAMIÓ GRUA DE 21 M.h
440,00000/R 88,000005,000CPMF =xPLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE

CAMIÓ
h

86,10500/R 172,210000,500CRUL03 =xCORRO TANDEM METAL.LIC 3TN s/opDIA

Subtotal... 1.871,02500 1.871,02500

COST DIRECTE 2.206,47500
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.206,47500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XB5 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,60675/R 64,270000,025C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,42580/R 42,580000,010C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,03255 2,03255

COST DIRECTE 2,03255
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,03255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,29m Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm o
120x180 cm, de formigó vibropremsat, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora

F21D9104 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

14,29365/R 64,270000,2224C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

Subtotal... 14,29365 14,29365

COST DIRECTE 14,29365
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,29365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,58260/R 97,100000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,58260 0,58260

COST DIRECTE 0,58260
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,58260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

F2212192 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,03910/R 97,100000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
4,73535/R 92,850000,051C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20

t
h

Subtotal... 6,77445 6,77445

COST DIRECTE 6,77445
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

F2213122 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,24975/R 92,850000,035C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 3,24975 3,24975
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,24975
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,24975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,21m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

F221D8A6 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

20,09548/R 94,790000,212C1102341 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t, amb martell trencador

h

6,11730/R 97,100000,063C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 26,21278 26,21278

COST DIRECTE 26,21278
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,21278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,29m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

F2225121 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74900/R 17,490000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,74900 1,74900
Maquinària:

8,51600/R 42,580000,200C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,51600 8,51600

0,026241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,29124
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,29124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,60m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

F222H123 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74900/R 17,490000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,74900 1,74900
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

22,20160/R 69,380000,320C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

13,62560/R 42,580000,320C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 35,82720 35,82720

0,026241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,60244
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,60244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,28m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del
90 % del PM

F226390A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,26230/R 97,100000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
4,02160/R 73,120000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,28390 5,28390

COST DIRECTE 5,28390
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,28390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,34m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98% PM

F228A10F Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,06780/R 18,490000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,06780 4,06780
Maquinària:

5,15218/R 42,580000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,06360/R 9,380000,220C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 7,21578 7,21578

0,061021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,34460
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,34460COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,22m3 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 fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM

F228A60A Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32820/R 18,490000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,32820 3,32820
Maquinària:

5,15218/R 42,580000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,68840/R 9,380000,180C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 6,84058 6,84058

0,049921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,21870
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,21870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,06m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F228AM00 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47920/R 18,490000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,47920 1,47920
Maquinària:

2,04384/R 42,580000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,75040/R 9,380000,080C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 2,79424 2,79424
Materials:

19,7600012,350001,600B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 19,76000 19,76000

0,022191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,05563
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,05563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,09m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

F2R3506A Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,08780/R 22,710000,180C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,08780 4,08780
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4,08780
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,08780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,93m3 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

F2R54269 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,92883/R 22,710000,173C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,92883 3,92883

COST DIRECTE 3,92883
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,92883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,23m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA71H1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,2250010,500001,450B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 15,22500 15,22500

COST DIRECTE 15,22500
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,22500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,46m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials 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)

F2RA7580 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

10,4601061,530000,170B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials 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)

t

Subtotal... 10,46010 10,46010

COST DIRECTE 10,46010
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,46010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,42m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,420003,420001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3,42000 3,42000

COST DIRECTE 3,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,51m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

F31521H1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37250/R 17,490000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,37250 4,37250
Materials:

71,0710064,610001,100B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,07100 71,07100

0,065591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,50909
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,50909COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,67m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

F31DC100 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,73150/R 22,090000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh
6,81100/R 19,460000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,54250 14,54250
Materials:

0,107101,050000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,222151,480000,1501B0A31000 =xClau acerkg
2,508000,380006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,97944222,600000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,089402,980000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,90609 3,90609

0,218141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,66673
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,66673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,96m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió

F32516G1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09260/R 22,090000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
9,79440/R 17,490000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,88700 12,88700
Materials:

78,7500075,000001,050B065E60C =xFormigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,75000 78,75000

0,322182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,95918
0,00%DESPESES INDIRECTES

91,95918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F32B300P Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17672/R 22,090000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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0,19460/R 19,460000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,37132 0,37132
Materials:

0,008051,320000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,937290,937291,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,94534 0,94534

0,005571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,32223
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,92m2 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 una cara, d'una alçària <=
3 m, per a deixar el formigó vist

F32D3123 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36445/R 22,090000,605A0123000 =xOficial 1a encofradorh
12,84360/R 19,460000,660A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,20805 26,20805
Materials:

0,149041,480000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,569730,380001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,1027210,170000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

3,516983,190001,1025B0D81450 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usosm2
0,298002,980000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,420000,420001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
u

Subtotal... 5,05647 5,05647

0,655202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,91972
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,91972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,08m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

F3Z112T1 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10450/R 22,090000,050A0121000 =xOficial 1ah
2,62350/R 17,490000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,72800 3,72800
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Materials:

6,2930062,930000,100B06NLA2B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3

Subtotal... 6,29300 6,29300

0,055921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,07692
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,07692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,22m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
tornejats de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a
1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica
col·locada sobre mur de formigó al carrer Ciutat.
Segons detall de plànol i indicacions de la DO

F6A73Y1K Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56600/R 22,830000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,78400/R 19,460000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,35000 12,35000
Materials:

66,6800066,680001,000B6A73Y1K =xTanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
tornejats de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a
1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

m

Subtotal... 66,68000 66,68000

0,185251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,21525
0,00%DESPESES INDIRECTES

79,21525COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,77m2 Paviment de terra estabilitzada tipus SAULO SOLID o
equivalent, 13cm + 175 lligant + additius + 2,5m ample,
a màquina
formació de paviment de terra estabilitzada saulo solid,
o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en
recorreguts de més de 2,5m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5202 del plec de condicions
tècniques particulars d'aquest projecte i les
concrecions següents:
- gruix de 13 cm.
- Àrid de préstec, tipus SAULO PARC 0/12, classificat i
modificat a la granulometria específica.
- 175 kg/m3 de ciment ii/a-i 42,5r une-en
197-1:200/rc-03 granel
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1
kg/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de
sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi
30% + sodi tri-polifosfat 9%.
L'empresa executora d'aquesta partida disposarà del
procediment d'aplicació certificat.
La partida no inclou:
- Preparació base caixa
- Logística equipament
- Tall juntes dilatació

F9HSS Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87450/R 17,490000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87450 0,87450
Maquinària:

2,24630/R 64,180000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,92480/R 73,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,16400/R 46,560000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,33510 6,33510
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3
7,3620016,360000,450B0322000 =xSauló Parc 0/12, classificat i modificat a la

granulometria específica
m3

8,09412109,380000,074B0517601 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L 42,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 15,54462 15,54462
Altres:

0,013120,874671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01312 0,01312

COST DIRECTE 22,76734
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,76734COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,05m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

F928101J Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87450/R 17,490000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87450 0,87450
Maquinària:

2,24630/R 64,180000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
4,02160/R 73,120000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,16400/R 46,560000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,43190 7,43190
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3
11,6380010,120001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 11,72650 11,72650

0,013121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,04602
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,04602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,21m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

F931201J Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87450/R 17,490000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87450 0,87450
Maquinària:

2,24630/R 64,180000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,92480/R 73,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,16400/R 46,560000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,33510 6,33510
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3
18,8980017,180001,100B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,98650 18,98650

0,013121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,20922
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,20922COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,75m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

F931R01J Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87450/R 17,490000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87450 0,87450
Maquinària:

2,24630/R 64,180000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,92480/R 73,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,16400/R 46,560000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,33510 6,33510
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3
10,439009,490001,100B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de

formigó
m3

Subtotal... 10,52750 10,52750

0,013121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,75022
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,75022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,20m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

F9365H31 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,93797/R 22,090000,133A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,99600/R 17,490000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,93397 9,93397
Maquinària:

20,63894/R 155,180000,133C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,63574/R 4,780000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 21,27468 21,27468
Materials:

67,8405064,610001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 67,84050 67,84050

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,19816
0,00%DESPESES INDIRECTES

99,19816COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,86m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

F971RG11 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,96930/R 17,490000,570A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,38730 14,38730
Maquinària:

0,28680/R 4,780000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,28680 0,28680
Materials:

70,9720064,520001,100B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
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

m3

Subtotal... 70,97200 70,97200

0,215811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,86191
0,00%DESPESES INDIRECTES

85,86191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,40m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
20x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

F97546EA Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,94050/R 22,090000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,87050/R 17,490000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,81100 17,81100
Materials:

0,001771,770000,001B0111000 =xAiguam3
0,11208112,080000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

0,2310236,670000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

1,975000,790002,500B97526E1 =xPeça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

u

Subtotal... 2,31987 2,31987

0,267171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,39803
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,39803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,02m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, color a definir per la DO
, col·locades amb morter

F97568NA Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92860/R 22,090000,540A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,44460/R 17,490000,540A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,37320 21,37320
Materials:

0,001771,770000,001B0111000 =xAiguam3
0,11208112,080000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

0,2713636,670000,0074B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

1,940000,970002,000B97528N1 =xPeça de formigó de 50x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

u

Subtotal... 2,32521 2,32521

0,320601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,01901
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,01901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,00m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de
ciment

F9F15103 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,43920/R 22,090000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,98465/R 17,490000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,42385 24,42385
Materials:

0,017701,770000,010B0111000 =xAiguam3
0,34745112,080000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

14,2596013,980001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

m2

4,5877291,026100,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,21247 19,21247
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,366361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,00268
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,00268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,25m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i
acabat ratllat manual

F9G12433 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,53440/R 22,090000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,57010/R 17,490000,490A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,10450 12,10450
Maquinària:

0,63574/R 4,780000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,63574 0,63574
Materials:

80,3250076,500001,050B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 80,32500 80,32500

0,181571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,24681
0,00%DESPESES INDIRECTES

93,24681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,49m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual

F9G1C243 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70093/R 22,090000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,19760/R 17,490000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,89853 5,89853
Maquinària:

2,57499/R 78,030000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,57499 2,57499
Materials:

64,9320061,840001,050B06B1300 =xFormigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 64,93200 64,93200
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,088481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,49400
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,49400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,11m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

F9G26432 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97025/R 22,090000,225A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,30775/R 17,490000,475A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,27800 13,27800
Maquinària:

0,39000/R 5,200000,075C2003000 =xRemolinador mecànich
0,63574/R 4,780000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 1,02574 1,02574
Materials:

1,17684112,080000,0105B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

85,4300085,430001,000B065E76B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

Subtotal... 86,60684 86,60684

0,199171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,10975
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,10975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,15m 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

F9GZ2524 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77350/R 18,490000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,77350 2,77350
Maquinària:

1,33800/R 8,920000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,33800 1,33800

0,041601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,15310
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,15310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,56m2 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

F9Z4AA16 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48598/R 22,090000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,42812/R 19,460000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,91410 0,91410
Materials:

0,024291,320000,0184B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
2,604002,170001,200B0B34134 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 2,62829 2,62829

0,013711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,55610
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,55610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,43m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

F9Z4M618 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66270/R 22,090000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,58380/R 19,460000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,24650 1,24650
Materials:

0,026931,320000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
4,140003,450001,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 4,16693 4,16693

0,018701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,43213
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,43213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,86u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

FBB13251 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,70750/R 22,830000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,86500/R 19,460000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,57250 10,57250
Maquinària:

3,05536/R 49,280000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,05536 3,05536
Materials:

55,0700055,070001,000BBM12603 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

u

Subtotal... 55,07000 55,07000

0,158591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,85645
0,00%DESPESES INDIRECTES

68,85645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,08u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

FBB22401 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73960/R 22,830000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,33520/R 19,460000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,07480 5,07480
Maquinària:

1,47840/R 49,280000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,47840 1,47840
Materials:

52,4500052,450001,000BBM1ADA2 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 52,45000 52,45000

0,076121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,07932
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,07932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,81m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1120 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10450/R 22,090000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,74900/R 17,490000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,85350 2,85350
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Materials:

8,760008,760001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

2,1556873,322510,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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
250 l

m3

Subtotal... 10,91568 10,91568

0,042801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,81198
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,81198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,73m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

FD56FC72 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,84790/R 22,090000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,42190/R 17,490000,310A0140000 =xManobreh
0,03883/R 18,490000,0021A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,30863 12,30863
Maquinària:

5,88070/R 37,940000,155C1501111 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast
horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

h

0,00231/R 1,540000,0015C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 5,88301 5,88301
Materials:

0,000711,770000,0004B0111000 =xAiguam3
2,7426065,300000,042B06NN11C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

m3

0,1576836,670000,0043B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

9,450009,450001,000BDG15C72 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior

m

Subtotal... 12,35099 12,35099

0,184631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,72726
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,72726COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,34u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J6F0E Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,34400/R 22,090001,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
27,98400/R 17,490001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 63,32800 63,32800
Materials:

29,9919664,610000,4642B064300C =xFormigó 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

m3

1,399731,390001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,668802,980000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 33,06049 33,06049

0,949921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,33841
0,00%DESPESES INDIRECTES

97,33841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,52u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z9CC4 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,27780/R 22,090000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,34580/R 17,490000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,62360 16,62360
Materials:

1,3424033,560000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

48,3000048,300001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 49,64240 49,64240

0,249351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,51535
0,00%DESPESES INDIRECTES

66,51535COST EXECUCIÓ MATERIAL

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,29m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JG145 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19620/R 22,830000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,72440/R 19,460000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,92060 5,92060
Materials:

7,282807,140001,020BD7JG140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 7,28280 7,28280

0,088811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,29221
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,29221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,51m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JJ185 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,79430/R 22,830000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,08660/R 19,460000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,88090 8,88090
Materials:

11,4954011,270001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 11,49540 11,49540

0,133211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,50951
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,50951COST EXECUCIÓ MATERIAL



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,46m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JL186 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,39240/R 22,830000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,44880/R 19,460000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,84120 11,84120
Materials:

19,4412019,060001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 19,44120 19,44120

0,177621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,46002
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,46002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,53u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1.2x1.2 m

FDB17660 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52250/R 22,090000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,37250/R 17,490000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,89500 9,89500
Materials:

20,4878364,610000,3171B064300C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 20,48783 20,48783

0,148431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,53126
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,53126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,47m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11.5 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:2:10

FDD1A225 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

88,36000/R 22,090004,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
69,96000/R 17,490004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 158,32000 158,32000
Materials:

0,010621,770000,006B0111000 =xAiguam3
1,82690112,080000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

20,163360,14000144,024B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

25,77378168,016850,1534D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 47,77466 47,77466

2,374801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,46946
0,00%DESPESES INDIRECTES

208,46946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,14u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

FDDZ6DD4 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,05690/R 22,090000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,17090/R 17,490000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,22780 16,22780
Materials:

1,1980933,560000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

162,47000162,470001,000BDDZ6DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

u

Subtotal... 163,66809 163,66809

0,243421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,13931
0,00%DESPESES INDIRECTES

180,13931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,89m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG51311 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,22090/R 22,090000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,34980/R 17,490000,020A0140000 =xManobreh
1,53467/R 18,490000,083A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,10537 2,10537
Maquinària:

0,50962/R 6,140000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,50962 0,50962
Materials:

0,163200,160001,020BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,252500,250001,010BDGZP900 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

1,827001,740001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

m

Subtotal... 2,24270 2,24270

0,031581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,88927
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,88927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,92m Canalització amb un tub corbable corrugat 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

FDG51337 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22090/R 22,090000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,34980/R 17,490000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,57070 0,57070
Materials:

8,1020964,610000,1254B064300C =xFormigó 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

m3

0,163200,160001,020BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,252500,250001,010BDGZP900 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

1,827001,740001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

m

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,34479 10,34479

0,008561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,92405
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,92405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,55m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 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

FDG52437 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33135/R 22,090000,015A0121000 =xOficial 1ah
0,52470/R 17,490000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,85605 0,85605
Materials:

7,2492464,610000,1122B064300C =xFormigó 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

m3

0,326400,160002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,505000,250002,020BDGZPA00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

4,599002,190002,100BG22TK10 =xTub 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, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,67964 12,67964

0,012841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,54853
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,54853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,31m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19460/R 19,460000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,19460 0,19460
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,30972
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,30972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,86u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,04500/R 22,090000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
17,49000/R 17,490001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,53500 28,53500
Maquinària:

9,85600/R 49,280000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 9,85600 9,85600
Materials:

3,5704062,970000,0567B064500B =xFormigó 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

m3

14,4700014,470001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 18,04040 18,04040

0,428031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,85942
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,85942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €905,56u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26A17 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,94050/R 22,090000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
15,74100/R 17,490000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,68150 25,68150
Maquinària:

8,18048/R 49,280000,166C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,18048 8,18048
Materials:

17,8520062,970000,2835B064500B =xFormigó 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

m3

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
853,46000853,460001,000BDK218ZA =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus

DF-II, per a instal·lacions de telefonia
u

Subtotal... 871,31200 871,31200

0,385221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 905,55920
0,00%DESPESES INDIRECTES

905,55920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,32u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26J17 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07475/R 22,090000,275A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,74500/R 17,490000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,81975 14,81975
Maquinària:

8,22976/R 49,280000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,22976 8,22976
Materials:

3,7026462,970000,0588B064500B =xFormigó 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

m3

164,35000164,350001,000BDK218ZP =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 168,05264 168,05264

0,222301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,32445
0,00%DESPESES INDIRECTES

191,32445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,17u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,73150/R 22,090000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,12150/R 17,490000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,85300 13,85300
Materials:

0,1540136,670000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,9600016,960001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 17,11401 17,11401

0,207801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,17481
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,17481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,00m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1E625 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,30560/R 22,830000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,22720/R 19,460000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,53280 13,53280
Materials:

7,068606,930001,020BFB1E600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

18,0840060,280000,300BFWB1E62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

1,110001,110001,000BFYB1E62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 26,26260 26,26260

0,202991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,99839
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,99839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,24m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1F625 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56600/R 22,830000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,89200/R 19,460000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,45800 8,45800
Materials:

9,149408,970001,020BFB1F600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,1840035,920000,200BFWB1F62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de

125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

1,320001,320001,000BFYB1F62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 17,65340 17,65340

0,126871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,23827
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,23827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,20m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1J625 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,30560/R 22,830000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,22720/R 19,460000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,53280 13,53280
Materials:

13,9434013,670001,020BFB1J600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

8,5900042,950000,200BFWB1J62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

1,930001,930001,000BFYB1J62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 24,46340 24,46340

0,202991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,19919
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,19919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,52u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat
alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, formada per collari de
presa, enllaços de llautó de conexió,vàlvula de servei i
trampilló de fosa en vorera o calçada. Unitat
completament acabada.

FFB1Z002 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

17,12250/R 22,830000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,59500/R 19,460000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 31,71750 31,71750
Materials:

10,9901664,610000,1701B064300C =xFormigó 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

m3

2,244002,200001,020BFB19600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

8,2560027,520000,300BFWB1962 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

0,340000,340001,000BFYB1962 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

125,65000125,650001,000BMY210001 =xP.p. elements especials p/ escomesesu
61,3100061,310001,000BN121690 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,

de 50 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

u

Subtotal... 208,79016 208,79016
Altres:

0,0063431,700000,02A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
0,0063431,700000,02A%AUX002 =S/Medis auxiliars %

Subtotal... 0,01268 0,01268

COST DIRECTE 240,52034
0,00%DESPESES INDIRECTES

240,52034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,84m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB29255 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28300/R 22,830000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,94600/R 19,460000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,22900 4,22900
Materials:

1,468801,440001,020BFB29200 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,7230012,410000,300BFWB2905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,360000,360001,000BFYB2905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 5,55180 5,55180

0,063441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,84424
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,84424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m 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

FG22TD1K Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57075/R 22,830000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,38880/R 19,440000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,95955 0,95955
Materials:

1,122001,100001,020BG22TD10 =xTub 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

m

Subtotal... 1,12200 1,12200

0,014391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,09594
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,09594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,48m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

FG319554 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91320/R 22,830000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,77760/R 19,440000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,69080 1,69080
Materials:

2,764202,710001,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,76420 2,76420

0,025361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,48036
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,48036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,39m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380707 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56600/R 22,830000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,88800/R 19,440000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,45400 8,45400
Materials:

0,652800,640001,020BG380700 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2m
0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 0,81280 0,81280

0,126811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,39361
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,39361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,32u 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

FN1216D4 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,64690/R 22,830001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
27,82780/R 19,460001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 60,47470 60,47470
Materials:

116,94000116,940001,000BN1216D0 =xVàlvula 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

u

Subtotal... 116,94000 116,94000

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,907121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,32182
0,00%DESPESES INDIRECTES

178,32182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

G2194AK5 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,62744/R 64,270000,072C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,53288/R 42,580000,036C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,16032 6,16032

COST DIRECTE 6,16032
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,16032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,23m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

G2194AL5 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,92047/R 64,270000,061C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
6,31150/R 97,100000,065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 10,23197 10,23197

COST DIRECTE 10,23197
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,23197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,41m 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

G21D3JJ1 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,84592/R 18,490000,208A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,84592 3,84592
Maquinària:

1,26776/R 12,190000,104C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,23482/R 42,580000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,50258 2,50258



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,057691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,40619
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,40619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,93m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

G965M3C5 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,85980/R 22,090000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,87050/R 17,490000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,73030 12,73030
Materials:

2,8388864,520000,044B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
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

m3

0,0704833,560000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,095003,900001,050B96513C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,00436 7,00436

0,190951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,92561
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,92561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,15m Tub drenant de 0,15 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

GD5BU010 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,49800/R 17,490000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,91600 7,91600
Materials:

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,4908019,160000,130B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
1,663201,320001,260B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat

mecànicament de 140 a 190 g/m2
m2

Subtotal... 4,15400 4,15400

0,079161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,14916
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,14916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,52m Canal prefabricat de formigó en forma d'U amb marc,
de dimensions 1005x640x635mm

GD5G2350 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,24700/R 17,490000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,66500 9,66500
Maquinària:

0,42270/R 42,270000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,42270 0,42270
Materials:

86,2840078,440001,100BD521LVN =xPeça prefabricada de formigó amb forma d'U amb
marc.

Dimensions 1005x640x635mm

m

Subtotal... 86,28400 86,28400

0,144981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,51668
0,00%DESPESES INDIRECTES

96,51668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,15u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 990x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

GD5ZAADK Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19286/R 22,090000,054A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,94446/R 17,490000,054A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,13732 2,13732
Materials:

85,9800085,980001,000BD5ZAAD0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 990x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2
de superfície d'absorció

u

Subtotal... 85,98000 85,98000



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,032061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,14938
0,00%DESPESES INDIRECTES

88,14938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00u PA d'abonament íntegre per connexió i unió de tub de
PEAD amb tub existent
Inclou:
- Mà d'obra
- Petit material necessari
- Material hidràulic complementari
- Muntat i provat

IACONNEX Rend.: 1,000P- 77

 €250,00u PA d'abonament íntegre per adequació d'escomesa. La
partida inclou:
- Enderroc del pericó existent
- Execució de regates en parament vertical (façana)
- Col·locació de tub fins interior del comptador
- Col·locació de marc i tapa nous de portella
homologada segons companyia
- Acabats del parament- refer la paret existent
(remolinat, pintura, aplacat amb pedra artificial o
natural, totxana, etc.)
- Matrerial i mà d'obra inclòs
- Càrrega + transport + deposició de residus generats a
abocador, inclòs
- Gestió de residus inclosa
Unitat d'obra completa i acabada

IAESCOM Rend.: 1,000P- 78

 €554,94u Subministre i col·locació hidrant d'arqueta DN100 amb
brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN16, inclòs
el carret de reglatge en altura.

IAHIDRAN Rend.: 1,000P- 79

 €267,21u Escomesa per xarxa de clavegueram
Inclou:
- Unitat d'arqueta de presa de mostres model SOREA
-Tub DN200 escomesa
- T de PEAD
- Tap roscat per T
- Tapa d'escomesa model SOREA

ICLARXC Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76720/R 22,090000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
1,59920/R 19,990000,080A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 3,36640 3,36640
Maquinària:

4,25800/R 42,580000,100C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,25800 4,25800
Materials:

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,700007,140005,000BD7JG140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

45,2200045,220001,000BDK214F5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

u

90,7200090,720001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

73,4500073,450001,000BFAA3620 =xDerivació de PEAD de 200 mm de DN de 4 bar de
pressió nominal, amb dues unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90° per a
encolar. Roscada en un extrem per col·locació de tap

u

14,5000014,500001,000BFWA1L80 =xAccessori per a tub de PEAD a pressió, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica
Inclou:
- Tap DN 200 mm

u

Subtotal... 259,59000 259,59000

COST DIRECTE 267,21440
0,00%DESPESES INDIRECTES

267,21440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €472,95u Subministre i col·locació de nínxol i armari prefabricat
de formigó tipus Z8/CDU de mides 1850x800x345mm.
Totalment col·locat segons detall de plànol i indicacions
de la companyia.

IEARMZ8CDU Rend.: 1,000P- 81

 €20.216,53u PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a
la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la
sol·licitud AGIR001 0000296049-1 corresponents al
carrer Ciutat tram B

IEENDESA Rend.: 1,000P- 82

 €13.622,53u PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a
la xarxa de Bt a abonar a ENDESA en referència la
sol·licitud AGIR001 0000305463

IEENDESA2 Rend.: 1,000P- 83

 €14.323,83u PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a
la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la
sol·licitud AGIR001 0000066228 corresponents al
carrer Ciutat tram A

IEENDESA3 Rend.: 1,000P- 84

 €7.875,00u PA d'abonament íntegre per a les feines de
subministrament i instal·lació de tub i accessoris a la
companyia NEDGIA en relació a l'expedient 183262.

IGNEDGIA Rend.: 1,000P- 85



PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.575,00u PA d'abonament íntegre per a les feines de
subministrament i instal·lació de tub i accessoris a la
companyia NEDGIA en relació a l'expedient 183263

IGNEDGIA2 Rend.: 1,000P- 86

 €190,91u Connexió de baixant de plujanes dels habitatges
existents a col·lector de plujanes de fins a 4 metes.
Inclou excavació de rasa, subministre i col·locació de
tub de Ø200, connexions necessàries i reblert de rasa
amb sorra i terres de la pròpia excavació. Totalment
instal·lat

IPLBAIXAN Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,27000/R 22,090003,000A0121000 =xOficial 1ah
52,47000/R 17,490003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 118,74000 118,74000
Maquinària:

32,99000/R 32,990001,000C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
9,38000/R 9,380001,000C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 42,37000 42,37000
Materials:

1,2350012,350000,100B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
28,560007,140004,000BD7JG140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 29,79500 29,79500

COST DIRECTE 190,90500
0,00%DESPESES INDIRECTES

190,90500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.539,58u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5%
PEM del PC de reurbanització i pavimentació del carrer
Ciutat i carrer Rosselló

P0000001 Rend.: 1,000P- 88

 €2.767,33u PA per a la Gestió de Residus del PC de reurbanització
i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló,
Palau-saverdera

P0000002 Rend.: 1,000P- 89

 €11,92m3 Regularització d'esplanada amb formigóREGESPLFORM Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,87450/R 17,490000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87450 0,87450
Maquinària:

1,92540/R 64,180000,030C1331100 =xMotoanivelladora petitah

PC de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló, Palau-saverdera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 22/07/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,92480/R 73,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 4,85020 4,85020
Materials:

6,1930061,930000,100B064300J =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,19300 6,19300

COST DIRECTE 11,91770
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,91770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,62m Repicat i segellat manual i segellat d'encontre amb
façana existent
El segellat s'efectuarà amb morter, formgió o material
d'iguals característiques que l'existent. 
Inclou càrrega del material, transport i deposició a
abocador
Inclou pintat

REPMANUAL Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65080/R 22,090000,120A0122000 =xOficial 1a paletah
1,99900/R 19,990000,100A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 4,64980 4,64980
Maquinària:

1,82400/R 12,160000,150C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich
5,19200/R 25,960000,200C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,01600 7,01600
Materials:

2,6827161,530000,0436B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials 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)

t

2,2756591,026100,025D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,95836 4,95836

COST DIRECTE 16,62416
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,62416COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €80,68u Realització de cata de localització i identificació de
serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o
mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb
una planxa de ferro de 3mm (mínim) recuperable.

VM01M06 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,98000/R 17,490002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,98000 34,98000
Maquinària:

12,19000/R 12,190001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
32,99000/R 32,990001,000C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 45,18000 45,18000

0,524701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,68470
0,00%DESPESES INDIRECTES

80,68470COST EXECUCIÓ MATERIAL
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