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MD.01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1 DADES DEL PROJECTE 
 
1.1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present document té com a objectiu la modificació del Projecte Bàsic i Executiu per tal 
d’obtindre la corresponent llicència d’obres per a la reforma de les zones verdes de la 
Plaça Major del Barri de Sant Salvador, a Tarragona, d´acord amb les condicions i 
característiques que es detallen a continuació, tot donant resposta a les esmenes 
presentades per part de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
1.1.2 EMPLAÇAMENT 
 
La plaça objecte de la reforma es troba al barri de Sant Salvador de la ciutat de 
Tarragona, delimitada pels carrers de l’església, carrer de l´Estadium i l´Avinguda dels Pins. 
 
1.1.3 PROMOTORS 
 
El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Tarragona, amb domicili social a la Plaça de la 
Font núm.1,CP 43003 de Tarragona, amb CIF P-4315000-B. 
 
1.1.4 TÈCNICS REDACTORS 
 
L´autor del present Projecte Executiu és el Sr. Josep Maria Puig Sánchez, amb NIF  
38.116.055-H, amb titulació d´Enginyer de Camins, Canals i Ports, i número de col.legiat 
18.550. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓ DE DEFICIÈNCIES I APORTACIÓ D´INFORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA 
 
D´acord amb l´informe tècnic redactat per l´Arquitecte Municipal de Tarragona, en data 
de 5 de març de 2010, en referència al Projecte Bàsic i d´Execució de les zones verdes de 
la Plaça Major del Barri de Sant Salvador de Tarragona, es procedirà a la resolució de les 
modificacions sol.licitades i a l´aportació d´informació complementària indicades en 
aquest informe. 
 
 
1.2.1 INFORME DE PROJECTE A EXECUTAR 
 
“23. Termini d´execució de les obres” 
La durada de les obres serà d’un mes, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 
l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) 
es puguin presentar. 
El desenvolupament de les obres s´haurà de realitzar tot minimitzant l´afectació sobre el 
tràfic rodat, així com el desenvolupament de l´activitat normal de comerços i/o indústries 
properes. 
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“25. Programa de desenvolupament dels treballs o planning d´obra” 
S´adjunta annex amb el Programa de desenvolupament dels treballs, desglossat en 
partides corresponents a: 
- demolicions i supressió de barreres arquitectòniques perimetrals. 
- substitució de paviments i pavimentació d´àrees de joc. 
- instal.lació elèctrica i connexió a xarxes existents. 
 
“27. Referències de replantejament de l´obra” 
S´adjunta plànol de cotes i acabats amb definició de les bases de replanteig per procedir 
a la definició geòmetrica del conjunt. 
 
 
1.2.2 INFORME TÈCNIC COMPLEMENTARI 
 
 
“Es suggereix que la pavimentació contínua amb mescla bituminosa tipus D-12 que es 
proposa per substituir el paviment discontinu existents, no és la més adequada perquè 
s´han de solucionar entregues i racons complexes contra l´edifici i amb els elements 
auxiliars preexistents: ET, escossells,... És més adient que es proposi la substitució per un 
paviment continu de formigó amb un acabat raspat fi, que a més econòmicament és 
més favorable”. 
 
D´acord amb aquestes prescripcions, es proposa la modificació del paviment asfàltic 
imprès proposat inicialment (estesa d’una barreja bituminosa continua tipus D-12 de 
rodadura de gruix total 4cm), per l´aplicació d´un paviment continu de formigó imprès, 
acabat raspat fi per tal d’acomplir un grau de lliscament 3, colors a decidir per la D.F. i 
segons replanteig dels plànols del projecte executiu. 
 
En els límits d’estesa caldrà preveure peces de remat que facin d’encofrat perdut, així 
com en aquells punts de canvi de coloració el junt es durà a terme amb una xapa d’acer 
galvanitzat, plegada en obra i collada a la base de formigó. Caldrà preveure junts de 
retracció. L’acabat superficial garantirà el compliment de les normatives exigibles. 
 
 
“Altrament, en el carrer de l´Esglèsia es proposa un retranqueig de l´alineació dels graons 
perimetrals, tipus superstep, de separació amb la vorera per tal d´evitar un fanal 
preexistent desalineat. Entenem que aquest solució empitjora l´accessibilitat en aquest 
punt i el que caldria és eliminar o desviar el fanal per tal que la definició del contorn de la 
zona verda sigui clara i contínua.” 
 
S´ha dut a terme una modificació de la solució adoptada originalment en aquest punt, 
consistent en la lleugera desviació del fanal existent, el qual s´incorpora a l´àmbit de 
vorera pròpiament dit, i la prolongació del graó que delimita la zona de jocs i la vorera.  
D´aquesta forma, i d´acord amb les prescripcions de l´informe tècnic, s´aconsegueix una 
major definició d´usos i activitats del conjunt, i es milloren les condicions d´accesibilitat en 
aquest punt.  
 
S´adjunten els plànols corresponents on es reflexen els canvis introduïts en aquest punt. 
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1.3 SUPERFÍCIES MODIFICADES 
 
SUPERFICIES CONSTRUÏDES 
 
 - Zona Jocs 1   52,00m2 
 - Zona Jocs 2   81,07m2 
 - Zona Jocs 3   28,00m2 
 - Àmbit Sauló 1   111,54m2 
 - Àmbit Sauló 2   228,65m2 
 - Àmbit Sauló 3   150,47m2 
 - Àmbit Sauló 4   144,93m2 
 - Entorns Església   395,12m2 
 - Pas Nord-Oest   65,62m2 
 - Pas Sud-Oest   160,49m2 
 - Pas Sud    107,57m2 
 - Àmbit petanca   177,61m2 
 - Trobades   159,34m2 
 
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA  1.859,85m2 
 
 
1.4 PRESSUPOST 
 
El pressupost de contracte estimat per l’execució de les obres contemplades en aquest 
projecte i segons les modificacions, és: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL        167.773,85€ 
13,00 % Despeses Generals SOBRE 167.773,85 __        21.810,60€ 
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 167.773,85_         10.066,43€ 

Subtotal       199.650,88€ 
 

16,00 % IVA SOBRE 199.650,88€                      31.944,14€ 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €                   231.595,02€ 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:  227.676,54 € 
( DOS-CENTS TRENTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 
 
 
 
Tarragona, a 27 de d´Abril  de 2.010 
 
 
 
 
 
 
 
El facultatiu                                                    La propietat 
Josep Maria Puig                                                  Ajuntament de Tarragona 
 



 

 

 

DOCUMENT 2 AN.02 

ANNEX PLANNING OBRA 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Inici d'obres 0 días lun 03/05/10 lun 03/05/10
2 Enderrocs i moviments de terres 9 días lun 03/05/10 vie 21/05/10
3 Estructures d'obra de fàbrica 7 días jue 06/05/10 vie 14/05/10
4 Formació de graons 5 días lun 10/05/10 vie 14/05/10
5 Paviments 8 días lun 17/05/10 mié 26/05/10
6 Porxada 5 días lun 24/05/10 vie 28/05/10
7 Instal·lacions 10 días lun 10/05/10 vie 21/05/10
8 Jocs infantils 15 días lun 10/05/10 vie 28/05/10
9 Final d'obra 0 días vie 28/05/10 vie 28/05/10

03/05

28/05

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
03 may '10 10 may '10 17 may '10 24 may '10

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Pla d'obra
Fecha: mar 27/04/10
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RCR/tb 

 

Títol del projecte:  

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ZONES VERDES DE LA PLAÇA 
MAJOR DEL BARRI DE SANT SALVADOR 

Referència: 162/09 

Objecte del projecte:  

Reforma i redisseny de les zones verdes emplaçades en la Plaça Major del barri de 
Sant Salvador, a la ciutat de Tarragona.  

La intervenció es divideix en  dues actuacions: 

Resoldre l’accessibilitat a la plaça, així com la trobada dels espais lliures de la plaça 
amb els vials i les voreres. S’eliminen les barreres arquitectòniques consistents en les 
baranes metàl.liques i els murets de bloc de formigó perimetral. 

Es milloren els recorreguts de connexió entre les diferents zones verdes que 
composen la plaça amb la substitució dels paviments actuals que presenten 
nombrosos desnivells per un paviment continu. 

S’incorporen un espais de jocs infantils i una zona de petanca. 

 

Classificació de la intervenció:  

Reforma menor d’arranjament de la zona verda i eliminació de barreres 
arquitectòniques 

Tècnic/s redactors: 

Josep Maria Puig Sánchez, núm. col.legiat 18.550 del Col.legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports. 
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B).-  OBRES D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 50.000 IVA EXCLÒS:  

CONTINGUT PROJECTE PRESENTAT OBSERVACIONS 

01. Memòria Descriptiva √  

02. Memòria Constructiva √  

03. Memòria de Càlcul Estructural  No és necessari per tractar-se d’un arranjament 
d’un espai públic. 

04. Memòria de Càlcul Instal·lacions √ 

La instal.lació elèctrica es connectarà a la presa 
de terra existent de l’edifici. Es disposarà també 
de la canalització corresponent de connexió a la 
xarxa de sanejament. 

05. Compliment Normativa Urbanística √ Es justifica en l’apartat 1.2 de la Memòria 

DB-SE Seguretat 
Estructural  No és d’aplicació 

DB-SI Seguretat en cas 
d’Incendi √ Es justifica accessibilitat bombers a la zona verda 

DB-SU Seguretat 
d’Utilització √ Es justifica el compliment davant el risc de 

caigudes. 

DB-HS Salubritat  No és d’aplicació 

DB-HE Estalvi Energètic  No és d’aplicació 

06. Justificació compliment 
CTE 

DB-HR Protecció enfront 
del soroll  No és d’aplicació 

07. Compliment Accessibilitat 

D135/1995 de desplegament de la Llei 20/91 

RD 505/2007  

√  

08. Compliment Gestió de residus  D105/2008, 
D201/1994 i D161/2001 

√  

09. Compliment Ecoeficiència  D21/2006  No és d’aplicació 

10. Compliment Control de Qualitat  D375/88   

Estudi Bàsic de Seg. i 
Salut 

√ 
El pressupost del ESS ascendeix a la 
quantitat de 5.040 €  11. Compliment D1627/97 

Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut  Estudi de Seg. i Salut 

(PEM>325.000€) 
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12. Plànol de situació √  

13. Plànols generals de distribució i cotes: planta, 
alçat, seccions,... 

√  

14. Plànols de detall √  

15. Plànols estructura  No és necessari 

16. Plànols instal·lacions √ 
Instal.lacions d’enllumenat. Es recomana la 
col.locació d’arquetes prefabricades. 

17. Altres documents gràfics √ Annex fotogràfic 

18. Plec de prescripcions tècniques generals √  

19. Plec de prescripcions tècniques particulars √  

20. Amidaments i pressupost desglossat per 
partides.  

√  

21. Preus unitaris i descompostos  √  

22. Resum pressupost desglossat per capítols  √  

23. Termini execució de les obres x Cal definir-ho 

24. Classificació del contractista x Es definirà en el plec de contractació 

25. Programa de desenvolupament dels treballs o 
planning d’obra 

x 

Cal definir –ho , desglossant les diferents partides  
corresponents a: 

Demolicions i supressió de barreres 
arquitectòniques perimetrals. 

Substitució paviments i pavimentació àrees de joc 

Instal.lació elèctrica i connexió a xarxes existents 

26. Manual d’ús i manteniment x 
S’adjuntarà en el moment de l’entrega del 
final d’obra. 

27. Referències de replantejament de l’obra x Cal definir-ho 

28. Pressupost total contractació del projecte (IVA 
Exclòs) 

√ 196.272,87€ (iva exclòs) 

29. Còpia  suport digital del projecte en format  no 
editable ( Adobe PDF) 

x  

30. Còpia  suport digital del projecte en format   
editable  (Word / Autocad) 

x 
 



 

 OFICINA DE PROJECTES 

INFORME DE PROJECTE A EXECUTAR 

 - 4 - 

 

Informe tècnic complementari  

Es suggereix que la pavimentació contínua amb mescla bituminosa tipus D-12 que es 
proposa per substituir el paviment discontinu existent, no és la més adequada  perquè 
cal solucionar s’ha de solucionar entregues i racons complexes contra l’edifici i amb els 
elements auxiliars preexistents: ET, escossells, ...  És més addient que es proposi la 
substitució per un paviment continu de formigó amb un acabat raspat fi, que a més 
econòmicament és més favorable. 

Altrament, en el carrer de l’Església es proposa un retranqueig de l’alineació de les 
dels graons perimetrals, tipus superstep, de separació amb la vorera per tal d’evitar un 
fanal preexistent desalineat. Entenem que aquesta sol.lució empitjora l’accessibilitat en 
aquest punt i el que caldria és eliminar o desviar el fanal per tal que la definició del 
contorn de la zona verda sigui clara i contínua. 

 

Valoració 

Un cop realitzat la comprovació del contingut documental del projecte , el tècnic 
sotasignant informa que el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ZONES 
VERDES DE LA PLAÇA MAJOR DEL BARRI DE SANT SALVADOR  es 
considera NO APTE i dóna compliment als requeriments de contractació de l’obra 
referida dins de les previsions de l’Ajuntament de Tarragona, amb el condicionat que 
s’incorpori la documentació sol.licitada en l’informe tècnic complementari. 

La qual cosa poso en el vostre coneixement. 

 

 

 

L’Arquitecte Municipal, 

Tarragona, 5 de març de 2010 
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DOCUMENT 5 AN 01 

AMIDAMENTS 



Plaça Major Sant Salvador

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2194U12 m2 Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

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

1 Plaça i accessos 985,000 985,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 985,000

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 T m3 ml
2 Escales 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 F2191304 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

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

1 Zona jocs infantils 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 zona jocs infantils c/ de l'Estadium 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 Vorada jardí 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 F21B1011 M ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇARIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

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

1 Mur perimetral c/ de l'Estadium 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Barana c/ de l'esglèsia 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Mur perimetral c/ de l'Estadium 0,200 0,600 60,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Euro



Plaça Major Sant Salvador

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 F2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

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

1 2.330,000 0,050 1,300 151,450 C#*D#*E#*F#
2 7,200 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#
3 210,000 1,300 273,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 0,200 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,010

7 F2RA2640 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat inferior a 0,95 t/m3

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

1 2.330,000 0,050 1,300 151,450 C#*D#*E#*F#
2 7,200 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#
3 210,000 1,300 273,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 0,200 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,010

8 F21R1160 ut Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 F2225850 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb compressor

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

1 T ut ml ml ml
2 Enllumenat zona petanca 65,000 0,600 1,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat Carrer de l'Esglèsia 76,000 0,600 1,000 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,600

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T ut ml ml ml
2 Enllumenat zona petanca 65,000 0,600 1,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat Carrer de l'Esglèsia 76,000 0,600 1,000 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,600

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  GRADES

1 E4E2451L m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Euro



Plaça Major Sant Salvador

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 Grades zona infantil 47,000 0,650 30,550 C#*D#*E#*F#
2 45,000 0,650 29,250 C#*D#*E#*F#
3 45,000 0,350 15,750 C#*D#*E#*F#
4 47,000 0,350 16,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

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

1 Grades zona infantil 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

3 E45C17D3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

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

1 Grades zona infantil 33,000 0,100 3,300 C#*D#*E#*F#
2 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Graons in situ
5 Zona jocs infantils 1,600 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
6 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
7 4,600 0,100 0,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,720

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  ESGLAONS

1 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix

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

1 T m2
2 Zona jocs infantils 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona petanca 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
4 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
5 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

2 F9V20010 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm d'estesa, 15
cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part proporcional de peces tallades
amb disc. Tot inclòs completament acabat.

Euro



Plaça Major Sant Salvador

AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

1 Zona jocs infantils c/ de l'estadium 2,000 54,000 108,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 41,000 82,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 26,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Petanca 2,000 54,000 108,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 51,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,000

3 F9V20011 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm d'estesa, 15
cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part proporcional de peces tallades
amb disc. Tot inclòs completament acabat.

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

1 Zona jocs infantils c/ de l'estadium 2,000 43,000 86,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona jocs infantils 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F9G2833C m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color a
determinar per la DF segons plànol de replanteig.

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

1 T m2 h t/m3
2 Plaça i accessos 910,000 0,100 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

2 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller

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

1 T m2 h t/m3
2 Plaça i accessos 910,000 910,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,000

3 F9652360 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, tipus jardí, de 15x30 cm, col·locada amb base de formigó i
rejuntada amb sorra-ciment

Euro



Plaça Major Sant Salvador

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

1 Zona petanca 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

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

1 T m2 ml ml
2 Zona 1 81,400 0,200 16,280 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

5 FR3P3G11 m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans manuals

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

1 T m2 h (m)
2 Zona petanca 380,000 0,150 57,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona jocs infantils 165,000 0,150 24,750 C#*D#*E#*F#
4 310,000 0,150 46,500 C#*D#*E#*F#
5 180,000 0,150 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,250

6 E9U8U001 m Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm, col.locat amb tacs
d'expansió i cargols

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

1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  PORXADA

1 E4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb soldadura

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

1 40,000 4,500 25,300 4.554,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.554,000

2 E443532J kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça composta, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a
l'obra amb soldadura

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

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 T ut ml kg/ml
2 T50 17,000 5,000 4,440 377,400 C#*D#*E#*F#
3 42,000 5,000 4,440 932,400 C#*D#*E#*F#
4 30,000 5,000 4,440 666,000 C#*D#*E#*F#
5 8,000 5,000 4,440 177,600 C#*D#*E#*F#
6 4,400 4,440 19,536 C#*D#*E#*F#
7 3,700 4,440 16,428 C#*D#*E#*F#
8 2,600 4,440 11,544 C#*D#*E#*F#
9 5,000 4,440 22,200 C#*D#*E#*F#

10 4,700 4,440 20,868 C#*D#*E#*F#
11 4,200 4,440 18,648 C#*D#*E#*F#
12 3,400 4,440 15,096 C#*D#*E#*F#
13 2,200 4,440 9,768 C#*D#*E#*F#
14 4,000 3,200 4,440 56,832 C#*D#*E#*F#
15 4,000 4,300 4,440 76,368 C#*D#*E#*F#
16 4,000 3,200 4,440 56,832 C#*D#*E#*F#
17 4,000 1,200 4,440 21,312 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.498,832

3 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 06  INSTAL·LACIONS

1 FHQ34C62 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat a la paret

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

1 Zona jocs infantils 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona petanca 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FG22TD1K m 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

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

1 Zona petanca 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 Carrer de l'esglèsia 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

4 FG313506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub

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

1 Zona petanca 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de l'esglèsia 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 07  JOCS INFANTILS

1 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor

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

1 52,000 0,150 7,800 C#*D#*E#*F#
2 81,000 0,150 12,150 C#*D#*E#*F#
3 28,000 0,150 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,150

2 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix

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

1 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
2 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
3 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

3 E9P90010 m2 Paviment protector de caigudes format per cautxú reciclat 50 mm de gruix i 10mm de gruix de cautxú colorejat,
superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la intempèrie, segons norma UNE-EN
1177, col.locat amb d'adhesiu

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

1 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
2 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
3 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

4 XPA000JI pa Partida alçada a justificar pel trasllat dels jocs infantils existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XPA000BA pa Partida alçada a justificar per la instal·lació d'una cistella de bàsquet, amb tots els accessoris necessaris

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FQ42U010 u Pilona de peça de fosa i acabat amb oxiron, de 900 mm d'alçada, de color negre i col.locada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 08  VARIS

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA000TO pa Partida alçada a justificar per control i ajustos topogràfics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 

 

 

DOCUMENT 5 AN 02 

QUADRES DE PREUS 



Plaça Major Sant Salvador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E4435112P-1 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb
soldadura

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

E443532JP-2 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça composta, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a l'obra amb soldadura

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E45C17D3P-3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

100,25 €

(CENT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E4E2451LP-4 m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter
de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

31,65 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

E5Z2FXKAP-5 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

22,01 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

E93617B0P-6 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E9P90010P-7 m2 Paviment protector de caigudes format per cautxú reciclat 50 mm de gruix i 10mm de gruix de
cautxú colorejat, superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177, col.locat amb d'adhesiu

90,00 €

(NORANTA EUROS)

E9S1U010P-8 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants
de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

71,49 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E9U8U001P-9 m Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm,
col.locat amb tacs d'expansió i cargols

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

F2191304P-10 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)



Plaça Major Sant Salvador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F2194U12P-11 m2 Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

F21B1011P-12 M ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇARIA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

F21R1160P-13 ut Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

56,18 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

F2213650P-14 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor 9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

F2225850P-15 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb
compressor

13,68 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F2R65039P-16 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

F2RA2640P-17 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat inferior a 0,95
t/m3

20,00 €

(VINT EUROS)

F9652360P-18 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, tipus jardí, de 15x30 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

33,51 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F9E1310GP-19 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

33,06 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

F9G2833CP-20 m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars de color a determinar per la DF segons plànol de replanteig.

146,03 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

F9V20010P-21 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part
proporcional de peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat.

14,95 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)



Plaça Major Sant Salvador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

F9V20011P-22 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part
proporcional de peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat.

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F9Z4AA24P-23 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FG22TD1KP-24 m 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

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FG313506P-25 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat
en tub

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FHM11H22P-26 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

294,91 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FHQ34C62P-27 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat
a la paret

245,56 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FQ42U010P-28 u Pilona de peça de fosa i acabat amb oxiron, de 900 mm d'alçada, de color negre i col.locada
amb morter

159,76 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FR3P3G11P-29 m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans manuals 71,45 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FR643131P-30 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

20,01 €

(VINT EUROS AMB UN CENTIMS)

G214U020P-31 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

68,05 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)



Plaça Major Sant Salvador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

G214U025P-32 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

39,54 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G228U010P-33 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)



Plaça Major Sant Salvador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb
soldadura

1,62 €

B44Z5011 kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tall 0,92000 €
Altres conceptes 0,70000 €

P-2 E443532J kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça composta, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a l'obra amb soldadura

2,17 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-3 E45C17D3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

100,25 €

B0651010 m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, a 77,08140 €
Altres conceptes 23,16860 €

P-4 E4E2451L m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, R6 N/mm2, morter
de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

31,65 €

B0E244F1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x15 cm, per a revestir 14,30625 €
Altres conceptes 17,34375 €

P-5 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

22,01 €

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 80x25x4 cm 6,93000 €
Altres conceptes 15,08000 €

P-6 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

17,98 €

B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,72230 €
Altres conceptes 7,25770 €

P-7 E9P90010 m2 Paviment protector de caigudes format per cautxú reciclat 50 mm de gruix i 10mm de gruix de
cautxú colorejat, superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la
intempèrie, segons norma UNE-EN 1177, col.locat amb d'adhesiu

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-8 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants
de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

71,49 €

B0B5U010 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, formada per platines porta 50,99530 €
Altres conceptes 20,49470 €

P-9 E9U8U001 m Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm,
col.locat amb tacs d'expansió i cargols

9,09 €
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B0CHU100 m2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 1,63710 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,04080 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €
Altres conceptes 7,11210 €

P-10 F2191304 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

2,73 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-11 F2194U12 m2 Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3,99 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-12 F21B1011 M ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇARIA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-13 F21R1160 ut Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

56,18 €

B2RA9S00 m3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, proced 2,86800 €

B2RA9T00 m3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus de troncs i soques inerts, pr 9,00000 €
Altres conceptes 44,31200 €

P-14 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor 9,58 €
Altres conceptes 9,58000 €

P-15 F2225850 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb
compressor

13,68 €

Altres conceptes 13,68000 €

P-16 F2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics

5,22 €

Altres conceptes 5,22000 €

P-17 F2RA2640 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat inferior a 0,95
t/m3

20,00 €

B2RA2640 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat inferior a 20,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 F9652360 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, tipus jardí, de 15x30 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

33,51 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,74136 €

B9652360 m Peça recta de formigó monocapa, per a vorada, tipus jardí, de 15x30 cm 9,85950 €
Altres conceptes 16,90914 €
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P-19 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

33,06 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B0111000 m3 Aigua 0,00105 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,09920 €
Altres conceptes 25,63874 €

P-20 F9G2833C m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars de color a determinar per la DF segons plànol de replanteig.

146,03 €

B065CD6B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 m 100,30650 €

B9GZ1200 t Pols de quars de color 30,15300 €
Altres conceptes 15,57050 €

P-21 F9V20010 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part
proporcional de peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat.

14,95 €

B9V20010 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargà 11,77050 €
Altres conceptes 3,17950 €

P-22 F9V20011 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part
proporcional de peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat.

24,40 €

B9V20011 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. superstep de breinco' o equivalent, de 60 cm de 21,22050 €
Altres conceptes 3,17950 €

P-23 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,36 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01112 €
Altres conceptes 2,34888 €

P-24 FG22TD1K m 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

2,14 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 1,01800 €

P-25 FG313506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat
en tub

3,54 €

BG313500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2 1,74420 €
Altres conceptes 1,79580 €
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P-26 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

294,91 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,10564 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, corona 167,33000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €
Altres conceptes 73,69436 €

P-27 FHQ34C62 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat
a la paret

245,56 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió 19,35000 €

BHQ34C60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor 210,51000 €
Altres conceptes 15,70000 €

P-28 FQ42U010 u Pilona de peça de fosa i acabat amb oxiron, de 900 mm d'alçada, de color negre i col.locada
amb morter

159,76 €

BQ42U010 u Pilona Ciutat Vella de peça de fosa i acabat amb oxiron, de 900 mm d'alçada, de color 146,19000 €
Altres conceptes 13,57000 €

P-29 FR3P3G11 m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans manuals 71,45 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 19,80000 €
Altres conceptes 51,65000 €

P-30 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %

20,01 €

Altres conceptes 20,01000 €

P-31 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

68,05 €

Altres conceptes 68,05000 €

P-32 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

39,54 €

Altres conceptes 39,54000 €

P-33 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

6,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 2,85600 €
Altres conceptes 3,98150 €
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Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Enderrocs i moviments de terres

1 F2194U12 m2 Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a
0,6 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

3,99 985,000 3.930,15

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 31)

68,05 18,000 1.224,90

3 F2191304 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora (P - 10)

2,73 110,000 300,30

4 F21B1011 M ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM
D'ALÇARIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

6,52 85,000 554,20

5 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 32)

39,54 7,200 284,69

6 F2R65039 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics (P - 16)

5,22 439,010 2.291,63

7 F2RA2640 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat inferior a 0,95 t/m3 (P - 17)

20,00 439,010 8.780,20

8 F21R1160 ut Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny
de 20 km) (P - 13)

56,18 5,000 280,90

9 F2225850 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny roca, amb compressor (P - 15)

13,68 84,600 1.157,33

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
33)

6,89 84,600 582,89

TOTAL Capítol 01.01 19.387,19

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 Grades

1 E4E2451L m2 Paret estructural de 15 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x15
cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 4)

31,65 92,000 2.911,80

2 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre
envanets de sostremort (P - 5)

22,01 58,000 1.276,58

3 E45C17D3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 3)

100,25 6,720 673,68

TOTAL Capítol 01.02 4.862,06

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Esglaons

euros
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1 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix (P - 6)

17,98 274,000 4.926,52

2 F9V20010 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de
50 cm de llargària, 36 cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius
d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part proporcional de
peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat. (P - 21)

14,95 470,000 7.026,50

3 F9V20011 ml Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de
50 cm de llargària, 36 cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius
d'1,5cm. Inclou subministrament, col.locació i part proporcional de
peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat. (P - 22)

24,40 244,000 5.953,60

TOTAL Capítol 01.03 17.906,62

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 Paviments

1 F9G2833C m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIb+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color a
determinar per la DF segons plànol de replanteig. (P - 20)

146,03 91,000 13.288,73

2 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 23)

2,36 910,000 2.147,60

3 F9652360 m Vorada recta de peces de formigó per a vorada, tipus jardí, de 15x30
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment (P -
18)

33,51 50,000 1.675,50

4 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 19)

33,06 21,280 703,52

5 FR3P3G11 m3 Aportació i incorporació de sauló garbellat, a granel, amb mitjans
manuals (P - 29)

71,45 155,250 11.092,61

6 E9U8U001 m Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i
desenvolupament 9 cm, col.locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 9)

9,09 41,000 372,69

TOTAL Capítol 01.04 29.280,65

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 05 Porxada

1 E4435112 kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb
una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra amb soldadura (P - 1)

1,62 4.554,000 7.377,48

2 E443532J kg Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça composta,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, muntat a l'obra amb soldadura i
col.locat a l'obra amb soldadura (P - 2)

2,17 2.498,832 5.422,47

3 E9S1U010 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines portants de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col.locat (P - 8)

71,49 250,000 17.872,50

TOTAL Capítol 01.05 30.672,45

euros
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Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 Instal·lacions

1 FHQ34C62 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma
rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat a la paret (P -
27)

245,56 16,000 3.928,96

2 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó (P - 26)

294,91 5,000 1.474,55

3 FG22TD1K m 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 (P - 24)

2,14 141,000 301,74

4 FG313506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x6 mm2, col.locat en tub (P - 25)

3,54 141,000 499,14

TOTAL Capítol 01.06 6.204,39

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 Jocs infantils

1 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor (P -
14)

9,58 24,150 231,36

2 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix (P - 6)

17,98 322,000 5.789,56

3 E9P90010 m2 Paviment protector de caigudes format per cautxú reciclat 50 mm de
gruix i 10mm de gruix de cautxú colorejat, superficie llisa i antilliscant,
estructura drenant, apte per a col.locar a la intempèrie, segons norma
UNE-EN 1177, col.locat amb d'adhesiu (P - 7)

90,00 322,000 28.980,00

4 XPA000JI pa Partida alçada a justificar pel trasllat dels jocs infantils existents
(P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

5 XPA000BA pa Partida alçada a justificar per la instal·lació d'una cistella de bàsquet,
amb tots els accessoris necessaris

(P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

6 FQ42U010 u Pilona de peça de fosa i acabat amb oxiron, de 900 mm d'alçada, de
color negre i col.locada amb morter  (P - 28)

159,76 2,000 319,52

7 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 30)

20,01 5,000 100,05

TOTAL Capítol 01.07 46.420,49

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 08 Varis

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

5.040,00 1,000 5.040,00

2 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat (P - 0) 4.000,00 1,000 4.000,00
3 XPA000TO pa Partida alçada a justificar per control i ajustos topogràfics

(P - 0)
4.000,00 1,000 4.000,00

euros
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TOTAL Capítol 01.08 13.040,00

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs i moviments de terres 19.387,19
Capítol 01.02  Grades 4.862,06
Capítol 01.03  Esglaons 17.906,62
Capítol 01.04  Paviments 29.280,65
Capítol 01.05  Porxada 30.672,45
Capítol 01.06  Instal·lacions 6.204,39
Capítol 01.07  Jocs infantils 46.420,49
Capítol 01.08  Varis 13.040,00
Obra 01 Pressupost 001 167.773,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

167.773,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 001 167.773,85

167.773,85

euros



 

 

 

DOCUMENT 5 AN 05 

ÚLTIM FULL 



Plaça Major Sant Salvador

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 167.773,85

6 % Benefici Industrial SOBRE 167.773,85.......................................................................... 10.066,43

13 % Despeses Generals SOBRE 167.773,85.................................................................... 21.810,60

Subtotal 199.650,88

16 % IVA SOBRE 199.650,88.............................................................................................. 31.944,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 231.595,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRENTA-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS )
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