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1.- Planta
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES
1.- La Propietat
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, comarca del
Baix Llobregat.
2.- Objecte de la memòria valorada
La present memòria valorada té per objecte l’arranjament d’un espai lliure per la
formació d’un correcan.
3.- Títol de la memòria valorada i dades del seu autor
El títol és "MEMÒRIA VALORADA PER LA FORMACIÓ D’UN CORRECAN ENTRE
ELS CARRERS PERE CALDERS I JOSEP VALLVERDÚ".
La memòria valorada està redactada per l'arquitecte municipal Josep Sorribes Gallego.
4.- Situació
L’espai on s’actua està situat a la confluència entre els carrers Pere Calders i Josep
Vallverdú, al costat de la rotonda Charles Perrault.
5.- Adaptació al planejament i a la legalitat urbanística
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La zona on s’actua està qualificada de parc urbà, i l’arranjament i l’ús previst s'adapten
a aquesta qualificació urbanística.
Seguint els criteris que figuren a la circular de Secretaria 5/2014 sobre contractació
pública en general i documentació tècnica vinculada a l'execució d'obres, de 17 de juny
de 2014, al tractar-se d'una obra de reforma la documentació tècnica a aportar serà
una memòria valorada, segons l'apartat 14, que haurà d'incorporar avaluació de riscos
per tal que l'adjudicatari en prengui coneixement i adopti les mesures convenients per
donar compliment a la legislació en matèria de riscos laborals. Vist això, s'adjunta a
l'annex-1 l’avaluació de riscos laborals.
6.- Resum dels estudis tècnics precedents que serveixen de base a la memòria
No s’ha tingut present cap estudi anterior per la realització d'aquesta memòria valorada.
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7.- Justificació de la solució adoptada
L’objectiu principal d'aquesta memòria valorada és l’arranjament i condicionament d’un
espai actualment sense un ús definit per ser destinar a una zona de lleure perquè els
gossos puguin córrer i fer exercici sense anar lligats. Tindrà una superfície de 700 m2 i
estarà delimitat per un tancament d’1,50 m d’alçària. La zona lliure de parc urbà té
diverses plataformes, entre la rotonda Charles Perrault a la part més alta i el camí de
Sant Ponç a la més baixa, ja a la zona industrial. L’espai destinat a correcan tindrà una
figura lleugerament trapezoïdal, situada a la plataforma superior, deixant lliure la zona
de confluència entre els dos carrers, i també una franja d’aproximadament 6 m
d’amplada per facilitar l’accés a la plataforma i camí inferiors sense tenir que accedir al
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mateix. Dins del correcan es preveu una font amb dues aixetes, una amb abeurador
pels gossos.
8.- Descripció genèrica de les obres a realitzar i materials a emprar.
Aquesta descripció es fa per donar una idea del conjunt de la memòria valorada i de les
dades necessàries per la seva posterior execució i control, i complementa l'efectuada a
les partides que formen el pressupost de les obres.
Conjunt de l'obra.
La memòria valorada té per objecte l’arranjament d’un espai per a ser destinat a
correcan.
Treballs previs.
Elements a conservar.
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents que no
es preveu el seu enderroc o modificació, i en especial els paviments de les voreres, de
la resta d’espai lliure on no s’actua, i la xarxa soterrada d’aigües pluvials que travessa
l’actuació.
Enderrocs.
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Es fa necessari únicament retirar els cinc punts de llum existents a la zona on s’actua i
que des de fa anys estan en desús. Per fer l’escomesa d’aigua a la font, s’ha
d’enderrocar puntualment el paviment de la vorera fins a l’arqueta existent al costat de
l’hidrant soterrat.
L'abocament dels materials sobrants dels enderrocs i dels moviments de terres, segons
figura a les partides del pressupost, s'hauran de portar a un abocador autoritzat, essent
responsable si no fos així el contractista adjudicatari de les obres.
Aquestes previsions donen resposta a la disposició addicional 3 del Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Moviments de terres.
S'ha de fer l’excavació de les rases per l’escomesa d’aigua i el desguàs de la font.
Posteriorment es farà el reblert compactat de les rases. Cal també fer el forat pels
suports del tancament.
Pavimentació.
Degut al bon estat del paviment actual, únicament es preveu la desbrossada d’herbes, i
el repàs i piconatge de l’espai, un cop finalitzats la resta de treballs.
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Tancaments.
Tot l’espai es tancarà amb un reixat d’acer d’1,5 m d’alçària, amb suports ancorats en
un fonament corregut formigó, que al marge d’aquesta funció ha de servir també per

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

evitar que el gossos puguin sortir per sota de la tanca, escarbant el terreny. La porta
d’accés al recinte serà d’1 m d’amplada.
Instal·lacions.
Es preveu l’escomesa d’aigua, des de l’arqueta on es troba la clau de pas de l’hidrant.
El desguàs de la mateixa es farà aprofitant el pou de registre de la xarxa de pluvials
existent al costat de la font.
Mobiliari urbà.
No es preveu cap mobiliari urbà, tant per les persones com pel gossos, a excepció de
la font.
9.- Programa d'obra. Terminis d'execució
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades a la memòria,
pressupost i plànol.
El termini d'execució normal per aquest tipus d'obra serà d'UN MES (1 mes).
10.- Pressupost
El pressupost d'execució material de les obres projectades ascendeix la quantitat total
d’ONZE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
(11.992,98 euros), que incrementats amb un 13% de despeses generals, un 6% de
benefici industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'impost sobre el valor afegit, IVA,
dóna un pressupost d'execució per contracte de les obres de DISSET MIL DOSCENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS (17.268,70 euros).
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L’arquitecte municipal
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ANNEX-1: AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS
ÍNDEX

1. DADES DE L'OBRA
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
3. COMPLIMENT LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS

1. DADES DE L'OBRA
1.1. Tipus d'obra
Les obres definides en aquesta memòria valorada contemplen l’arranjament d’un espai
lliure per a ser destinat a correcan.
Les comunicacions són excel·lents al estar les obres a prop de Barcelona. El clima és
benigne.
1.2. Emplaçament
L’espai on s’actua està situat a la confluència entre els carrers Pere Calders i Josep
Vallverdú, al costat de la rotonda Charles Perrault.
1.3. Superfície construïda
La superfície de la present actuació és aproximadament de 700 m2.
1.4. Promotor
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El promotor de les obres és l'ajuntament de Corbera de Llobregat.
1.5. Pressupost
El pressupost d'execució per contracte de les obres projectades és de DISSET MIL
DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS (17.268,70 euros).
1.6. Termini d'execució
El termini d'execució previst en la memòria valorada és d'un mes (1 mes).
1.7. Personal previst
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Es considera un màxim de 4 treballadors alhora, amb una mitja de 2.
1.8. Unitats constructives que componen l'obra
- Enderrocs.
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- Moviments de terres.
- Pavimentació.
- Tancament.
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1. Topografia
Pel tipus d'actuació a fer, es disposa d'un vol aeri força actual. S'ha completat aquesta
informació amb un aixecament de l'estat actual directament al lloc.
2.2. Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
Es tracta d'una actuació totalment superficial.
2.3. Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
A l'entorn immediat es troben dos carrers, i la resta d’espais lliures.
2.4. Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Existeixen les xarxes soterrades d’uns antics punts de llum, des de fa temps en desús, i
una xarxa de recollida d’aigües pluvials.
2.5. Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
L'accés a les obres projectades s’ha de fer pels dos carrers que limiten l’actuació.

3. COMPLIMENT LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS
3.1. INTRODUCCIÓ
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3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.5. PRIMERS AUXILIS
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3.1. INTRODUCCIÓ
Aquesta avaluació de riscos laborals pretén donar compliment als criteris que figuren a
la circular de Secretaria 5/2014 sobre contractació pública en general i documentació
tècnica vinculada a l'execució d'obres, de 17 de juny de 2014, per tal que l'adjudicatari
en prengui coneixement i adopti les mesures convenients per donar compliment a la
legislació en matèria de riscos laborals.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el
seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament.

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
S'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15 de la "Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i
en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són els següents:
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1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
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c) Combatre els riscos a l'origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
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4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
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3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
S'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1. MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat,
enllumenat públic, gas, telefonia...).
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...).
- Riscos derivats del funcionament de grues.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
3.3.2. TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat,
enllumenat públic, gas, telefonia...).
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de materials.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).
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3.3.3. ENDERROCS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat,
enllumenat públic, gas, telefonia...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Fallida de l'estructura.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Acumulació i baixada de runes.
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3.3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat,
enllumenat públic, gas, telefonia...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.
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3.3.5. FONAMENTS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat,
enllumenat públic, gas, telefonia...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Fallides d'encofrats.
- Fallides de recalçaments.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).
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3.3.6. RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
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- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).
3.3.7. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
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3.4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes).
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
3.4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
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3.4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
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3.5. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats.
Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte municipal
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PRESSUPOST

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

FORMACIÓ DE CORRECAN ENTRE ELS CARRERS PERE CALDERS I JOSEP VALLVERDÚ

Data: 18/05/17

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F21H1441

Pàg.:

PRESSUPOST CORRECAN
CORRECAN

UA

DESCRIPCIÓ

u

Desmuntatge de columna exterior existent, accessoris i elements de subjecció, aplec per a posterior aprofitament i/o
càrrega manual de runa

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

1

F222142A

m3

Num. Text
1

Tipus

[C]

Fonament corregut tancament

F2R300E0

m3

Num. Text
1

[D]

108,500

[E]

0,300

[F]

0,300

Tipus

Fonament corregut (esponjament 15%)

F9715B11

m3

Num. Text
1

[C]

1,150

[D]

[E]

[F]

9,765

Tipus

18/01/2018

m

Num. Text

[C]

[D]

108,500

[E]

0,300

[F]

0,300

TOTAL

Fórmula

11,230

TOTAL

Fórmula

9,765 C#*D#*E#*F#
9,765

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

32,500

32,500 C#*D#*E#*F#

2

15,000

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

3

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

4

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

F6A134PB

u

107,500

Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada ancorada al fonament corregut de formigó
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9,765

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de
50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5
mm de gruix , situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat ancorat al
fonament corregut de formigó

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

Fonament corregut 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

Fonament corregut tancament

F6A1HFA2

TOTAL

9,765 C#*D#*E#*F#

11,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

5,000

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000

1

FR11A222

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

700,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

700,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

700,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

18/01/2018

m

Num. Text

Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text
1

m

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

8,000

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 160 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, inclòs connexions a la font i al pou de registre
existent
Tipus

Desguàs font

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
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700,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FD7JC186

Fórmula

Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb fustes, d'una alçària <= 20 cm

1

12

TOTAL

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

F97Z1240

700,000

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16 x16
cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres,
ancorada amb paviment de formigó de 150x150x10 cm

1

11

Fórmula

700,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FQ31C120

TOTAL

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM

1

10

700,000

700,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F227R00A

Fórmula

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

1

9

TOTAL

700,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FR11R150

1,000

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària
de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense recollir la brossa

1

8

Fórmula

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

7

TOTAL

2

6,000

EUR
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AMIDAMENTS
13

E222B432

m3

Num. Text

Xarxa d'aigua font

2

Desguàs font

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

F228510F

m3

Num. Text

0,300

0,400

2,400 C#*D#*E#*F#

6,000

0,300

0,500

0,900 C#*D#*E#*F#

Xarxa d'aigua font

2

Desguàs font

3,300

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

G22CK000

pa

Num. Text

0,300

0,400

2,400 C#*D#*E#*F#

6,000

3,000

0,500

9,000 C#*D#*E#*F#
11,400

Partida d'alçada d'abonament íntegre per les demolicions necessàries per la xarxa d'aigua i el desguàs de la font:
paviment de panot, solera de formigó, arqueta, i pou de registre; amb càrrega en sac de runa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

K1RA1100

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m2

18/01/2018

Num. Text
1

Tipus

[C]

Reposició vorera xarxa d'aigua

F9365B11

m3

Num. Text
1

[D]

3,000

[E]

[F]

0,600

Tipus
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Num. Text

m

TOTAL

Fórmula

1,800

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
[C]

Reposició vorera xarxa d'aigua

FFB14655

1,000

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

[D]

3,000

[E]

0,600

[F]

0,120

TOTAL AMIDAMENT
19

Fórmula

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL

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

F9E1320N

1,000

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1

17

Fórmula

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

16

Fórmula

20,000

TOTAL AMIDAMENT
15

Fórmula

20,000

TOTAL AMIDAMENT
14

3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

1

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

0,216 C#*D#*E#*F#
0,216

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

FORMACIÓ DE CORRECAN ENTRE ELS CARRERS PERE CALDERS I JOSEP VALLVERDÚ

Data: 18/05/17

AMIDAMENTS
1

Escomesa aigua font

Pàg.:

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20

F932101F

m3

Num. Text
1

Tipus

[C]

Previsió repassos paviment sauló

FDGZU010

m

Num. Text
1

[D]

[E]

[F]

5,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

Num. Text

u

Fórmula

5,000

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

Xarxa d'aigua

ED353B45

TOTAL

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

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

20,000

Subministrament i estesa de sauló, amb estesa manual del material

TOTAL AMIDAMENT
21

4

20,000

Arqueta de material HDPE amb fibra de vidre, per instal·lació de comptador d'aigua en paviment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

Fórmula

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

EUR
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Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

h

Oficial 1a

28,91 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

28,91 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

29,88 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

29,88 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

28,91 €

A013M000

h

Ajudant muntador

25,66 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

30,73 €

A0140000

h

Manobre

24,13 €

A0150000

h

Manobre especialista

24,96 €
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PREU
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2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

h

Compressor amb un martell pneumàtic

18,38 €

C1101400

h

Compressor amb quatre martells pneumàtics

26,04 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

62,93 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

72,40 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

83,33 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

52,54 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

53,21 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,11 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,42 €

C1RA1100

m3

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

58,04 €

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

27,95 €

C2005000

h

Regle vibratori

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

10,58 €

CR118836

h

Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,6
a1m

26,70 €

18/01/2018

C1101100

Josep Sorribes Gallego

Signatura 1 de 1

PREU

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

7,01 €

5,46 €

FORMACIÓ DE CORRECAN ENTRE ELS CARRERS PERE CALDERS I JOSEP VALLVERDÚ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/17

Pàg.:

3

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

21,47 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

20,01 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

22,01 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

20,56 €

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

19,97 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

23,33 €

B0512401

t

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

127,72 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B064100C

m3

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

74,01 €

B064300C

m3

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

73,62 €

B0715000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

0,96 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,68 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,47 €

B0DZA000

l

Desencofrant

3,40 €

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18 €

B6A134PB

u

Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

393,64 €

B6A1HFA0

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

26,92 €

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

BD3Z2555

u

Arqueta de material HDPE amb fibra de vidre, per
instal·lació de comptador d'aigua en paviment

Josep Sorribes Gallego
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

3,99 €

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

0,12 €

BFB14600

m

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

0,33 €

BFWB1405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,33 €

BFYB1405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02 €

BQ31C120

u

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades,
amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de
desguàs davanteres

550,00 €

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

31,58 €

18/01/2018
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D060M0B2

m3

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 granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

94,23 €

Parcial

24,96000 =

0,900 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

Subtotal...

1,53900

m3

Aigua

0,180

x

2,07000 =

0,37260

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

22,01000 =

14,30650

B0332Q10

t

1,550

x

23,33000 =

36,16150

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

127,72000 =

19,15800

DESPESES AUXILIARS

m3

D060Q021

18/01/2018

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,22464

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,22624

Rend.: 1,000

102,07 €

Preu €

1,100 /R x

24,96000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

69,99860

94,22624

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Manobre especialista

69,99860

1,53900

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

22,46400

1,53900

Materials:
B0111000

Subtotal...

0,600 /R x

2,11000 =
Subtotal...

Parcial

27,45600

1,26600

m3

Aigua

0,180

x

2,07000 =

0,37260

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

20,01000 =

13,00650

B0331Q10

t

1,550

x

19,97000 =

30,95350

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225

x

127,72000 =

28,73700

Josep Sorribes Gallego
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6

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,06616

Rend.: 1,000

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

Manobre especialista

198,81 €

Preu €

Parcial

24,96000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,11000 =

0,725 /R x

1,52975

m3

Aigua

0,200

x

2,07000 =

0,41400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

21,47000 =

32,84910

B0512401

t

0,200

x

127,72000 =

25,54400

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,28000 =

112,00000

DESPESES AUXILIARS

m3

18/01/2018

D070A8B1

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

198,80693

Rend.: 1,000

159,78 €

Preu €

1,050 /R x

24,96000 =

0,725 /R x

2,11000 =
Subtotal...

Josep Sorribes Gallego

0,26208

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

170,80710

198,80693

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Manobre especialista

170,80710

1,52975

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

26,20800

1,52975

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

26,20800
26,20800

Subtotal...

Signatura 1 de 1

0,27456
102,06616

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

1,00%

COST DIRECTE

Parcial
26,20800
26,20800

1,52975

m3

Aigua

0,200

x

2,07000 =

0,41400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

21,47000 =

29,62860

B0512401

t

0,380

x

127,72000 =

48,53360

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

190,000

x

0,28000 =

53,20000
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,00%

131,77620
0,26208
159,77603

COST EXECUCIÓ MATERIAL

159,77603

18/01/2018

COST DIRECTE

Josep Sorribes Gallego
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

F6A1HFA0

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de formigó
de 25x25x30 cm.
Unitats

46,23 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,260 /R x

29,88000 =

7,76880

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,100 /R x

28,91000 =

2,89100

A013M000

h

Ajudant muntador

0,260 /R x

25,66000 =

6,67160

Subtotal...
Materials:
B6A1HFA0

m

D060Q021

m3

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

17,33140

1,000

x

26,92000 =

26,92000

0,0168

x

102,06616 =

1,71471

Subtotal...

18/01/2018

DESPESES AUXILIARS

u

G22CK200

h

0,25997
46,22608

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,22608

Rend.: 1,000

0,500 /R x

21,62 €

Preu €

Parcial

24,13000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,500 /R x

18,38000 =

12,06500

9,19000
9,19000

9,19000

3,00%

0,36195

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,61695

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,61695

Josep Sorribes Gallego

DESPESES AUXILIARS

Import

12,06500
12,06500

Subtotal...
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28,63471

1,50%

Excavació manual en pou de 25x25x30 cm en terreny
compacte

Manobre

17,33140

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

28,63471

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

PREU
Rend.: 0,800

Unitats
Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

12,59 €

Preu €

Parcial

62,93000 =

0,160 /R x

Subtotal...

P- 2

ED353B45

u

12,58600

12,58600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,58600

Rend.: 1,000

Arqueta de material HDPE amb fibra de vidre, per
instal·lació de comptador d'aigua en paviment

164,42 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

28,91000 =

14,45500

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

24,13000 =

12,06500

Subtotal...
u

Arqueta de material HDPE amb fibra de vidre, per
instal·lació de comptador d'aigua en paviment

1,000

26,52000

137,50000 =

x

Subtotal...

18/01/2018

DESPESES AUXILIARS

u

F21H1441

137,50000

0,39780
164,41780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

164,41780

Rend.: 1,000

45,24 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

29,88000 =

5,97600

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

24,13000 =

8,44550

A0150000

h

Manobre especialista

0,700 /R x

24,96000 =

17,47200

Subtotal...
0,700 /R x

18,38000 =

Josep Sorribes Gallego

Subtotal...

Signatura 1 de 1

137,50000

1,50%

Desmuntatge de columna exterior existent, accessoris i
elements de subjecció, aplec per a posterior
aprofitament i/o càrrega manual de runa

Compressor amb un martell pneumàtic

26,52000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

Import

137,50000

Mà d'obra:
A012H000

Maquinària:
C1101100

12,58600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 3

12,58600

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
BD3Z2555

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 4

m3

F222142A

1,50%

0,47840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,23790

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,23790

Rend.: 0,800

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

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

11,25 €

Preu €
62,93000 =

0,143 /R x

Subtotal...

P- 5

F227R00A

m2

h

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

18/01/2018

m3

Aigua

Rend.: 1,000

1,55 €

Preu €
24,13000 =

0,024 /R x

F228510F

m3

Josep Sorribes Gallego
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h

83,33000 =

0,83330
0,13135

2,07000 =

x

0,96465

0,57912

0,96465

0,01035
0,01035

0,01035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,55412

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,55412

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Manobre especialista

0,57912

52,54000 =

0,005

Import

0,57912

0,010 /R x

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

Parcial

0,0025 /R x

Subtotal...

P- 6

11,24874

11,24874

Subtotal...
Materials:
B0111000

11,24874

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C13350C0

11,24874

11,24874

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
90% PM

Manobre

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Parcial

0,550 /R x

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

25,40 €

Preu €
24,96000 =

Parcial
13,72800

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/05/17

11

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

13,72800

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

62,93000 =

7,61453

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,550 /R x

7,01000 =

3,85550

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 7

m3

F2R300E0

m3

1,50%

0,20592
25,40395

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,40395

Rend.: 0,900

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

31,06 €

Preu €
27,95000 =

1,000 /R x

Subtotal...

18/01/2018

P- 8

u

F6A134PB

31,05556
31,05556

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,05556

Rend.: 1,000

Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada ancorada al
fonament corregut de formigó

516,28 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

2,150 /R x

29,88000 =

64,24200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

28,91000 =

13,00950

A013M000

h

Ajudant muntador

1,250 /R x

25,66000 =

32,07500

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

31,05556

31,05556

Unitats

h

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
1,000 /R x

10,58000 =

Subtotal...

Josep Sorribes Gallego

Materials:

Signatura 1 de 1

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

Maquinària:
C200H000

11,47003

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Maquinària:
C1RA2500

11,47003

13,72800

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

109,32650

Import

109,32650

10,58000

10,58000

10,58000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/05/17

12

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B6A134PB

UA
u

DESCRIPCIÓ
Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

PREU
1,000

393,64000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 9

m

F6A1HFA2

393,64000
2,50%

2,73316
516,27966

COST EXECUCIÓ MATERIAL

516,27966

Rend.: 1,000

58,57 €

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat , col·locat ancorat al fonament
corregut de formigó

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,450 /R x

29,88000 =

13,44600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,450 /R x

25,66000 =

11,54700

Subtotal...
Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

0,450 /R x

24,99300

10,58000 =

18/01/2018

Subtotal...
Materials:
B0715000

kg

B6A1HFA0

m

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de
2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

393,64000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

1,580

x

0,96000 =

1,51680

1,000

x

26,92000 =

26,92000

24,99300

28,43680

4,76100

28,43680

1,50%

0,37490

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

58,56569

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,56569

Josep Sorribes Gallego

DESPESES AUXILIARS

Import

4,76100

4,76100

Subtotal...

Signatura 1 de 1

393,64000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació
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Pàg.:

Data: 18/05/17

13

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 10

F932101F

m3

Subministrament i estesa de sauló, amb estesa
manual del material

PREU
Rend.: 1,000
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

24,87 €
Parcial

24,13000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Materials:
B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 11

m3

F9365B11

23,64400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,86860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,86860

Rend.: 0,750

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

99,37 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

28,91000 =

5,78200

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

24,13000 =

14,47800

h

Regle vibratori

20,26000

5,46000 =

0,150 /R x

Subtotal...
m3

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

18/01/2018

Materials:
B064100C

1,050

74,01000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m3

20,26000

1,09200

77,71050

77,71050

77,71050

1,50%

0,30390

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

99,36640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,36640

Rend.: 1,000

Fonament corregut 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
Unitats

Josep Sorribes Gallego

Import

1,09200
1,09200

Subtotal...

F9715B11

23,64400
0,01810

Subtotal...

Signatura 1 de 1

23,64400

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C2005000

1,20650

1,50%

Unitats

P- 12

1,20650
1,20650

20,56000 =

x

Import

102,30 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

28,91000 =

5,78200

A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

24,13000 =

14,47800

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

20,26000

5,46000 =

0,060 /R x

Subtotal...
Materials:
B064100C

m3

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

1,100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 13

m

F97Z1240

81,41100

0,30390
102,30250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,30250

Rend.: 1,000

10,90 €

Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb
fustes, d'una alçària <= 20 cm

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160 /R x

28,91000 =

4,62560

A0140000

h

Manobre

0,160 /R x

24,13000 =

3,86080
8,48640

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,0741

x

1,68000 =

0,12449

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,3197

x

0,47000 =

2,03026

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x

3,40000 =

0,13600

Subtotal...

18/01/2018

DESPESES AUXILIARS

m2

2,29075

10,90445

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,90445

Rend.: 0,750

50,44 €

Preu €

h

Oficial 1a d'obra pública

0,580 /R x

28,91000 =

22,35707

h

Manobre

0,440 /R x

24,13000 =

14,15627

Subtotal...

Josep Sorribes Gallego

Parcial

A0140000

Aigua

t

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

2,29075

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m3

8,48640

0,12730

Mà d'obra:
A012N000

B0512401

Import

1,50%

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Materials:
B0111000

81,41100

1,50%

Subtotal...

Signatura 1 de 1

81,41100

Mà d'obra:
A012N000

F9E1320N

0,32760

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 14

0,32760
0,32760

74,01000 =

x

20,26000

36,51334

0,001

x

2,07000 =

0,00207

0,0031

x

127,72000 =

0,39593

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B9E13200

m2

UA

DESCRIPCIÓ
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

PREU
1,020

x

7,79000 =

7,94580

0,0315

x

159,77603 =

5,03294

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 15

m

FD7JC186

h

A013M000

h

0,54770

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

50,43778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,43778

Rend.: 0,500

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
160 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, inclòs
connexions a la font i al pou de registre existent

19,85 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,140 /R x

29,88000 =

8,36640

Ajudant muntador

0,140 /R x

25,66000 =

7,18480

Subtotal...
Materials:
BD7JC180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

1,020

15,55120

3,99000 =

x

Subtotal...

18/01/2018

DESPESES AUXILIARS

P- 16

m

FDGZU010

h

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

4,06980
0,23327
19,85427

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,85427

Rend.: 1,000

0,38 €

Preu €

0,010 /R x

1,020

Josep Sorribes Gallego
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m

4,06980

4,06980

25,66000 =
Subtotal...

Materials:
BDGZU010

15,55120

1,50%

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

Ajudant muntador

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A013M000

13,37674

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

13,37674

x

0,12000 =
Subtotal...

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació
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Parcial

Import

0,25660
0,25660

0,25660

0,12240
0,12240

0,12240
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 17

m

FFB14655

1,50%

0,00385

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,38285

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,38285

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

7,56 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110 /R x

29,88000 =

3,28680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110 /R x

25,66000 =

2,82260

Subtotal...
Materials:
BFB14600

m

BFWB1405

u

BFYB1405

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

6,10940

1,020

x

0,33000 =

0,33660

0,300

x

3,33000 =

0,99900

1,000

x

0,02000 =

0,02000

Subtotal...

18/01/2018

DESPESES AUXILIARS

P- 18

u

FQ31C120

1,35560

0,09164
7,55664

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,55664

Rend.: 1,000

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 16 x16 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues
reixes de desguàs davanteres, ancorada amb
paviment de formigó de 150x150x10 cm

849,78 €

Preu €

h

Oficial 1a

4,500 /R x

28,91000 =

130,09500

h

Manobre

4,500 /R x

24,13000 =

108,58500

Subtotal...

Josep Sorribes Gallego
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Parcial

A0140000

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades,
amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de
desguàs davanteres

1,35560

1,50%

Unitats

u

6,10940

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
BQ31C120

Import

1,000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

b37aed8fe3c044428372c7eafd3c8d9d001

Url de validació
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x

550,00000 =

238,68000
550,00000

Import

238,68000
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Pàg.:

Data: 18/05/17

17

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

BQ3Z1300

u

D060M0B2

m3

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior
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 granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
1,000

x

31,58000 =

31,58000

0,250

x

94,22624 =

23,55656

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

m2

FR11A222

h

2,50%

5,96700
849,78356

COST EXECUCIÓ MATERIAL

849,78356

Rend.: 1,000

Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m,
per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

Ajudant jardiner

0,17 €

Preu €

Parcial

30,73000 =

0,003 /R x

Subtotal...
Maquinària:
CR118836

h

Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,6
a1m

26,70000 =

0,003 /R x

18/01/2018

DESPESES AUXILIARS

m2

FR11R150

h

0,08010

0,08010
0,00138
0,17367

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,17367

Rend.: 1,000

0,006 /R x

0,19 €

Preu €

Parcial

30,73000 =
Subtotal...

Import

0,18438
0,18438

0,18438

1,50%

0,00277

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,18715

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,18715

Josep Sorribes Gallego
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0,08010

1,50%

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Ajudant jardiner

0,09219

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A013P000

Import

0,09219
0,09219

Subtotal...

P- 20

605,13656

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A013P000

605,13656
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/05/17

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 21

G22CK000

pa

Partida d'alçada d'abonament íntegre per les
demolicions necessàries per la xarxa d'aigua i el
desguàs de la font: paviment de panot, solera de
formigó, arqueta, i pou de registre; amb càrrega en sac
de runa

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

129,70 €

Preu €

Parcial

24,13000 =

3,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 22

u

K1RA1100

h

55,14000

m3

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

2,17170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,70170

Rend.: 1,000

82,89 €

1,000 /R x

Preu €

Parcial

24,13000 =

1,000 /R x

58,04000 =

24,13000

58,04000
58,04000

58,04000

3,00%

0,72390

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

82,89390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,89390

Josep Sorribes Gallego
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DESPESES AUXILIARS

Import

24,13000
24,13000

Subtotal...
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55,14000

129,70170

Subtotal...
Maquinària:
C1RA1100

55,14000

3,00%

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

Manobre

72,39000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

72,39000
72,39000

18,38000 =

3,000 /R x

Import
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST CORRECAN

CAPÍTOL

01

CORRECAN

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F21H1441

u

Desmuntatge de columna exterior existent, accessoris i elements
de subjecció, aplec per a posterior aprofitament i/o càrrega
manual de runa (P - 3)

45,24

5,000

226,20

2

F222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 4)

11,25

9,765

109,86

3

F2R300E0

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 7)

31,06

11,230

348,80

4

F9715B11

m3

Fonament corregut 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 (P - 12)

102,30

9,765

998,96

5

F6A1HFA2

m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m
amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i
5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix , situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat , col·locat ancorat al fonament corregut de formigó (P 9)

58,57

107,500

6.296,28

6

F6A134PB

u

Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix,
muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada ancorada al
fonament corregut de formigó (P - 8)

516,28

1,000

516,28

7

FR11A222

m2

Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de
treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa (P - 19)

0,17

700,000

119,00

8

FR11R150

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 20)

0,19

700,000

133,00

9

F227R00A

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM (P
- 5)

1,55

700,000

1.085,00

10 FQ31C120

u

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16 x16 cm i 100
cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes
temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres, ancorada
amb paviment de formigó de 150x150x10 cm (P - 18)

849,78

1,000

849,78

11 F97Z1240

m

Encofrat a una cara per a paviment de formigó, amb fustes, d'una
alçària <= 20 cm (P - 13)

10,90

8,000

87,20

12 FD7JC186

m

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 160 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, inclòs connexions a la font i al pou de registre existent (P 15)

19,85

6,000

119,10

13 E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

12,59

3,300

41,55

14 F228510F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%

25,40

11,400

289,56

18/01/2018
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EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 18/05/17
PM (P - 6)

15 G22CK000

pa

Partida d'alçada d'abonament íntegre per les demolicions
necessàries per la xarxa d'aigua i el desguàs de la font: paviment
de panot, solera de formigó, arqueta, i pou de registre; amb
càrrega en sac de runa (P - 21)

129,70

1,000

129,70

16 K1RA1100

u

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus inerts o no especials (P - 22)

82,89

1,000

82,89

17 F9E1320N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 14)

50,44

1,800

90,79

18 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 11)

99,37

0,216

21,46

19 FFB14655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 17)

7,56

20,000

151,20

20 F932101F

m3

Subministrament i estesa de sauló, amb estesa manual del
material (P - 10)

24,87

5,000

124,35

21 FDGZU010

m

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 (P - 16)

0,38

20,000

7,60

22 ED353B45

u

Arqueta de material HDPE amb fibra de vidre, per instal·lació de
comptador d'aigua en paviment (P - 2)

164,42

1,000

164,42

CAPÍTOL

01.01

11.992,98
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

11.992,98

6 % Benefici Industrial SOBRE 11.992,98..........................................................................

719,58

13 % Despeses Generals SOBRE 11.992,98.....................................................................

1.559,09

Subtotal

14.271,65

21 % IVA SOBRE 14.271,65...............................................................................................

2.997,05

€

17.268,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DISSET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS )

Josep Sorribes Gallego

18/01/2018

Corbera de Llobregat, a data de la signaturs digital
L´arquitecte municipal
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