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Ajuntament de 
Parets del Vallès 
 
 
Àrea de Territori 
Urbanisme  
 

C/ Major, 1 
08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 573 99 99  
Fax 93 573 99 98  
http://www.parets.org 
a/e: urbanisme@parets.org 
 
El medi ambient és cosa de tots 
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MEMÒRIA 

El present projecte, té per objecte la urbanització de la plaça de la Sardana  situada a 

l’encreuament entre els carrers de la Sardana i de Sant Cristòfol, dins el barri de l’Eixample, a 

la barriada situada entre els Ferrocarrils i la carretera C-17 d’aquest terme municipal.  Les 

obres consistiran en: 

1. Neteja i urbanització 

      Neteja del terreny i deixar-lo a nivell de la vorera existent. 

2. Mobiliari i jardineria 

Instal·lar mobiliari urbà, jocs infantils i plantació de dos arbres. 

3. Marquesina 

Desmuntatge d’una coberta de fibrociment, pintar l’estructura d’acer galvanitzat i 

instal·lar una coberta nova de planxa d’acer galvanitzada i lacada. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres s’estableix en un mes. 

PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material és de NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb 

SETANTA–TRES CÈNTIMS (9.246,73 euros). El pressupost d’execució per contracte de les 

obres (IVA inclòs) és de TRETZE  MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS amb TRENTA-SIS 

CÈNTIMS (13.314,36 euros). Dels quals (2.310,76 euros) corresponen a l’IVA 

 

Servei d’Urbanisme i Habitatge 

 

Jaume Corominas Bernis 

Parets del Vallès, juliol de 2014 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ A LA PLAÇA DE LA SARDANA 
 

 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra: PROJECTE D’URBANITZACIÓ  

Emplaçament: PLAÇA DE LA SARDANA, ENTRE EL 
CARRER DE LA SARDANA I SANT 
CRISTÒFOL 

PARETS DEL VALLÈS 08150 

Superfície d’actuació: 160 m2 

Promotor: AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

 

Autors del  Projecte d'execució: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JAUME COROMINAS BERNIS 

 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia: 
La topografia del solar és pràcticament plana 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant 
vistes com soterrades: 

 

La zona disposa de tots els serveis públics: aigua, clavegueram i 
electricitat  

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres 

La plaça està situada entre dos carrers, el Carrer de la 
Sardana que té una amplada de més de 4,50 metres, i el de 
sant Cristòfol amb una amplada de 5metres,  estan 
pavimentats i la densitat de circulació és baixa  

 



 
  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A LA PLAÇA DE LA SARDANA 
 

 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- 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 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- 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 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- 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 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- 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 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

 

Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 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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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, 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 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- 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 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats 

- 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 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

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 

 

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) 

 

 

  

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És 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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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo            
 (BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo               
 (BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio         
  (BOE: 07/08/97)                         
    transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols 
de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre       
 (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio               
 (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                              
   (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952          
  (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre 
de 1953 (BOE: 22/12/53)             
            O. 23 septiembre de 
1966             (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987        
  (BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977          
  (BOE: 14/06/77)                         
 modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,              
 (BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975             
  (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975             
 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveis Tècnics Municipals 

 

 

 

Jaume Corominas Bernis 

Parets del Vallès, juliol de 2014 
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1  paviment de "panot" + solera de formigó a retirar
2 gual a mantenir
3 marquesina a desmuntar
4 entrada de vehicles
5 comptador a mantenir
6 boca de rega a mantenir
7 elements de fàbrica de totxo a enderrocar
8 depòsit a inertitzar
9 caixa de registre del dipòsit a enderrocar

10 pericó
11 pou de registre
12 parterre amb  egetació a esbrossar
13 terres de pas rodat

pal telefònic a desplaçar
canal lineal a anul·lar
embornal
enllumenat públic a mantenir
enllumenat púbic a retirar
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2 de junio de 2014  
  Pàgina 1  

 CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES                                   
K214D2H3      m3   Enderroc de mur                                                   

 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilit-  
 zació i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 1 4,51 4,51 
 ________________________________________________________________ 

 4,51 150,55 678,98 
F22113L2      m2   Neteja i esbrossada del terreny                                   

 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió  
 1 175,90 175,90 
 ________________________________________________________________ 

 175,90 0,52 91,47 
FR2B1105      m3   Anivellament de terreny                                           

 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb pla excavadora i càrrega  
 sobre camió  
 neteja 1 175,90 0,50 87,95 
 ________________________________________________________________ 

 87,95 4,20 369,39 
F2R35033      m3   Transport de terres sobrans                                       

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics  
 Neteja 1 175,80 0,10 17,58 
 Anivellament 1 175,80 0,50 87,90 
 esponjament 15% 1 15,97 15,97 
 ________________________________________________________________ 

 121,45 4,79 581,75 
F2R300E0      m3   Transport de runes                                                

 Transport de runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics  
 1 4,51 4,51 
  esponjament 30%  
 ________________________________________________________________ 

 4,51 8,05 36,31 
 __________________ 

 TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .......................................................................................................  1.757,90 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2 de junio de 2014  
  Pàgina 2  

 CAPITOL 02 URBANITZACIÓ                                                      
F7B451B0      m2   Geotextil                                                         

 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 710039,  
 col·locat sense adherir  
 1 160,00 160,00 
 ________________________________________________________________ 

 160,00 1,78 284,80 
F922101F      m3   Grava                                                             

 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i pico-  
 natge del material  
 1 160,00 0,15 24,00 
 ________________________________________________________________ 

 24,00 16,56 397,44 
F932101F      m3   Sauló                                                             

 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM  
 1 160,00 0,10 16,00 
 ________________________________________________________________ 

 16,00 25,51 408,16 
 __________________ 

 TOTAL CAPITOL 02 URBANITZACIÓ..................................................................................................................................................  1.090,40 
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 CAPITOL 03 MOBILIARI I JARDINERIA                                            
FQAB1110      ut   molla joc infantil                                                

 Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i  
 accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________ 

 2,00 188,57 377,14 
FQAE22C3      ut   gronxador                                                         

 Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer, de 3,2 a  
 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb fixacions mecàniques  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________ 

 1,00 227,48 227,48 
FQ115FQ2      ut   Banc de fusta                                                     

 Banc Neo Barcino 1800 de Benito,  amb 6 llistons de de 110 x 35mm de fusta tropical. Acabat en  
 imprimació epoxi i puntura polièster en pols color gris martelè   
 1 1,00 
 ________________________________________________________________ 

 1,00 280,00 280,00 
FQ115FQ3      ut   Cadira de fusta                                                   

 Cadira Neo Barcino 700 de Benito,  amb 6 llistons de de 110 x 35mm de fusta tropical. Acabat en  
 imprimació epoxi i puntura polièster en pols color gris martelè   
 2 2,00 
 ________________________________________________________________ 

 2,00 210,00 420,00 
FQ213112      ut   Paperera                                                          

 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i  
 suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________ 

 1,00 86,16 86,16 
F6A71V16      m    Tanca de fusta                                                    

 Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm  
 d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó  
 1 38,74 38,74 
 ________________________________________________________________ 

 38,74 35,00 1.355,90 
KR61111B      ut   Plantació arbres                                                  

 Subministrament i plantació de Sophora Japonica de 18-20 cm de perímetre, inclou obertura de clot,  
 aportació de terres i el primer reg  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________ 

 2,00 210,00 420,00 
 __________________ 

 TOTAL CAPITOL 03 MOBILIARI I JARDINERIA .................................................................................................................................  3.166,68 
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 CAPITOL 04 MARQUESINA                                                        
K21DFU11      m2   Desmuntatge de coberta de fibrociment                             

 Desmuntatge d'una coberta de fibrociment amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió i depo-  
 sició controlada de residus de fibrociment a dipòsit autoritzat  
 1 13,80 5,00 69,00 
 ________________________________________________________________ 

 69,00 20,00 1.380,00 
E8940BF0      m2   Pintat estructura                                                 

 Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues  
 d'acabat  
 1 25,00 1,00 25,00 
 ________________________________________________________________ 

 25,00 23,70 592,50 
E5452236      m2   Coberta amb planxa d'acer                                         

 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 200 i  
 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una  
 massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques, acabat llis de  
 color standard  
 1 13,80 5,00 69,00 
 ________________________________________________________________ 

 69,00 18,25 1.259,25 
 __________________ 

 TOTAL CAPITOL 04 MARQUESINA.....................................................................................................................................................  3.231,75 
 _______________  

 TOTAL.....................................................................................................................................................................................................  9.246,73 



RESUM DE PRESSUPOST  

                                                                  

CAPITOL RESUM EUROS %  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2 de junio de 2014  
 Pàgina 1  

01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ...................................................................................................................................................... 1.757,90 19,01 
02 URBANITZACIÓ.................................................................................................................................................................................................. 1.090,40 11,79 
03 MOBILIARI I JARDINERIA.................................................................................................................................................................................. 3.166,68 34,25 
04 MARQUESINA .................................................................................................................................................................................................... 3.231,75 34,95 
 _______________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 9.246,73 
 13,00 % Despeses Generals ..................................  1.202,07 
 6,00 % Benefici industrial......................................  554,80 

 ______________________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.756,87 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................................................  2.310,76 

 ___________________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 13.314,36 

  

  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRETZE MIL TRES-CENTS CATORZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  

 juliol  de 2014.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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