Ut

€

Total

582,13
180,00
3.500,00
180,00
3,00
2,00
10,00
3.500,00
44,41

12,90 €
15,10 €
3,20 €
12,90 €
268,70 €
186,90 €
178,20 €
10,05 €
21,57 €

7.509,48 €
2.718,00 €
11.200,00 €
2.322,00 €
806,10 €
373,80 €
1.782,00 €
35.175,00 €
957,82 €

ml Vorada recta en peça de formigó, models i dimensions segons plànols, monocapa, col·locada sobre fonament de formigó de
15N/mm2 rejuntades amb morter

159,30

16,19 €

2.579,07 €

m2 Paviment de formigó HM-20 amb additiu,per a paviment continu, de 15cm de gruix, amb fibres sintètiques escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant per a deixar amb acabat "rentat a l'àcid"

110,10

14,82 €

1.631,68 €

m2 Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i cèrcol
de coronació, de formigó amb armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 5 kg/m².

21,00

45,98 €

965,58 €

m2 formació de rampa de formigó
ml Formació de mur contenció rampa
pa Seguretat i salut
pa Gestió de residus
pa Imprevistos

37,10
38,60
1,00
1,00
1,00

30,20 €
108,23 €
630,00 €
650,00 €
1.500,00 €

1.120,42 €
4.177,68 €
630,00 €
650,00 €
1.500,00 €

Pressupost d’execució material
13% Despeses Generals
6% Benefici industrial

76.098,62 €
9.892,82 €
4.565,92 €

Pressupost d'execució per contracta
21 % IVA

90.557,36 €
19.017,05 €

Pressupost general

109.574,40 €

m3 Excavació de terres cel obert amb càrrega i transport de terres a abocador
ml Excavació de rases per a canonada de pluvials
m2 Estesa i compactació d’una capa de 10 cm de sub-base
ml Canalització amb tub de 200 per a desguàs
ut Pou circular de 1m de profunditat amb marc i tapa de fundació
ut Connexions a pou existent
ml Col·locació de reixa de 50 cm d’amplada
m2 Reg d’imprimació amb emulsió asfàltica, estes i compactat d’una capa de 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12
ml vorada recta de formigó 15x25x100cm, tipus T2, col·locada amb fonament de formigó de 15N/mm2 rejuntades amb morter

