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Pàgina núm. 2 

MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT 
ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL D’ABELLA DE LA CONCA. 
 

1.1.1. INTRODUCCIÓ 

a) Objecte del projecte 

El present projecte conté la documentació necessària per determinar el cost de les obres de reparació del 
paviment asfàltic de camis al terme municipal d’Abella de la Conca. 

 

b) Promotor  

AJUNTAMENT D’ABELLA DE LA CONCA 
Carrer Espiguet, s/n 
25006 
NIF P2500100I 
 

c) Autor de la memòria valorada 

Josep Lluis Puyalto Granada 
arquitecte col·legiat COAC núm. 23453/2 
N.I.F.40.873.075-M 
Av. Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a. 
25006, Lleida. 
Tel. – Fax. 973 234 945 
puyalto@coac.net 

 

 

Abella de la Conca és un municipi que té una part molt important de la seva població en habitatges 
disseminats en dos zones principals, els disseminats propers al nucli d’Abella de la Conca, i els propers 
al nucli de Boixols. 

Aquest camí dona servei a les masies i habitatges de primera residència següents: 

• Cal Sol. 

• Cal Grivàs. 

• Cal Gonella. 

• Cal Vela. 

• Cal Moià. 

• Cal Sardà. 

• Cal Mascarell. 

Actualment el camí es utilitzat pel transport escolar, ja que en aquestes cases hi ha un total de 3 nens en 
edat escolar.  

Els veïns que utilitzen a diari aquest camí, han demanat en repetides ocasions a l’Ajuntament d’Abella de 
la Conca, actuacions en el camí de Ribera, ja que els freds de l’hivern, dificulten el transit pel camí, en 
especial en una corba, que es gela, i la fa molt perillosa. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Abella de la Conca és conscient que cal millorar la seguretat viària de 
les persones residents en aquesta zona, que diàriament transiten per aquest camí, i per tant, considera 
prioritària aquesta actuació. 

mailto:puyalto@coac.net


Pàgina núm. 3 

1.1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA PROPOSTA. 

 

Les obres consistiran en reparacions de blandons i esquerdes que presenta la calçada actual i en 
construcció de trams de cuneta 

 

1.1.3. SERVITUDS I DEMÉS ASPECTES LEGALS 

Aquesta memòria valorada no preveu cap afectació a cap finca veïna, per la qual cosa, abans de realitzar 
cap mena d’actuació en la part exterior de possibles talussos o finques privades, caldrà disposar de 
l’autorització prèvia i preceptiva dels propietaris d’aquests terrenys.  

No es realitzarà cap actuació fora de l’àmbit del camí, sense disposar de la corresponent autorització del 
propietari d’aquests terrenys, que faci referència expressa a les obres que es pretenen realitzar. 
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2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.1 :

Costes Directos

REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1.2 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compresso

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb com pres s or
i càrrega sobre camió

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

530.000Total amidament 1.1.2 : m2  

1.1.3 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

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

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

0.100 53.000530.000 xTotal Bloc:

53.000Total amidament 1.1.3 : m3  

1.1.4 m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició contro lada dels  res idus  deruc c ió no
inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons  la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Pasos cuneta
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.1 :

Costes Directos

REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

0.100 53.000530.000 xTotal Bloc:

53.000Total amidament 1.1.4 : m3  

1.1.5 m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  de trànsit (SPT >50), real i tz ada am b pala c arregadora am b
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a d i ferènc ia entre
els perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòr ic s  as s eny alats  a ls
plànols, amb les modificacions aprov ades per la DF.
No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el  trans por t
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta ex ecució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desm unt i  les  z ones  on
han d'anar les terres, la sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les pres c r ipc ions
relativ es a ex cav acions, entibacions i v oladures.

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

0.200 106.000530.000 xTotal Bloc:

106.000Total amidament 1.1.5 : m3  
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.1 :

Costes Directos

REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

0.200 106.000530.000 xTotal Bloc:

106.000Total amidament 1.1.6 : m3  

1.1.7 m2 Subbase de tot-u art, de 20cm gruix, estesa+picon 95%PM

Subbase de tot-u artificial, de 20 cm de gruix  amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la uni ta t d ' obra de la  c apa
subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minv a de gruix os  de c apes
subjacents.

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

530.000Total amidament 1.1.7 : m2  

1.1.8 m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.aniònica EAI 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els ex cessos laterals.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.1 :

Costes Directos

REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

No són d'abonament els ex cessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

530.000Total amidament 1.1.8 : m2  

1.1.9 m2 Paviment asfàltic de 5 cm. de gruix

Pav iment asfàltic de 5 cm de gruix  de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 s urf B 35/ 50 D,  am b
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: m2 de pav iment, mesurades in situ
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la uni ta t d ' obra de la  c apa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Pasos cuneta

10.000Pas cuneta 1 - punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 5.00 2.00

10.000Pas cuneta 2 1.00 5.00 2.00

reparacions d'aglomerat asfàltic

10.000Punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7"E 1.00 5.00 2.00

20.000Punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0"E 1.00 10.00 2.00

200.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'12.8"E 1.00 100.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.7"N 1°09'14.4"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'53.9"N 1°09'16.0"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'51.3"N 1°09'29.8"E 1.00 30.00 2.00

60.000Punt 42°10'48.7"N 1°09'34.6"E 1.00 30.00 2.00

20.000Punt 42°10'46.2"N 1°09'35.1"E 1.00 10.00 2.00

20.000Punt 42°10'40.3"N 1°09'38.7"E 1.00 10.00 2.00

530.000Total amidament 1.1.9 : m2  
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.2 :

Costes Directos

FORMACIÓ DE CUNETES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.2.1 m2 Esbrossada terreny ampl.<0,6m,+mitjans mec.,càrrega mec.

Esbrossada del terreny  de meny s de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00

700.000Total amidament 1.2.1 : m2  

1.2.2 u Neteja de pas inferior de desgúas d'aigua de pluja

Partida alçada a justificar de neteja de pas eix stent per sota del camí per desguas d'aigua de p lu ja  de c uenta o
barranc

1.000Punt 42°10'48.5"N 1°09'35.0"E 1.00

1.000Punt 42°10'44.7"N 1°09'35.4"E 1.00

1.000Punt 42°10'42.8"N 1°09'41.2"E 1.00

1.000Punt 42°10'36.0"N 1°09'42.8"E 1.00

4.000Total amidament 1.2.2 : u  

1.2.3 m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  de trànsit (SPT >50), real i tz ada am b pala c arregadora am b
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a d i ferènc ia entre
els perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòr ic s  as s eny alats  a ls
plànols, amb les modificacions aprov ades per la DF.
No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el  trans por t
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta ex ecució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desm unt i  les  z ones  on
han d'anar les terres, la sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les pres c r ipc ions
relativ es a ex cav acions, entibacions i v oladures.

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.2 :

Costes Directos

FORMACIÓ DE CUNETES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

0.400 280.000700.000 xTotal Bloc:

280.000Total amidament 1.2.3 : m3  

1.2.4 m3 Disposic.monodipòsit terres

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00

0.400 280.000700.000 xTotal Bloc:

280.000Total amidament 1.2.4 : m3  

1.2.5 m2 Subbase de grava,g=20cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

Subbase de grav a de 20 cm de gruix  i grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00

700.000Total amidament 1.2.5 : m2  

1.2.6 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 1

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un rev es tim ent m ín im  de 10 c m  de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs ex cav ació de ter reny  no c las s i fic at,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat sobre el terreny .

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.2 :

Costes Directos

FORMACIÓ DE CUNETES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

700.000Total amidament 1.2.6 : m  
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.3 :

Costes Directos

FORMACIÓ DE PASOS DE SANEJAMENT PER SOTA CAMÍ

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.3.1 m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  de trànsit (SPT >50), real i tz ada am b pala c arregadora am b
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a d i ferènc ia entre
els perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòr ic s  as s eny alats  a ls
plànols, amb les modificacions aprov ades per la DF.
No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el  trans por t
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta ex ecució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desm unt i  les  z ones  on
han d'anar les terres, la sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les pres c r ipc ions
relativ es a ex cav acions, entibacions i v oladures.

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00

0.400 280.000700.000 xTotal Bloc:

280.000Total amidament 1.3.1 : m3  

1.3.2 m3 Disposic.monodipòsit terres

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

El sentit sempre és circul·lant cap a Boix ols

30.000Cuneta 1 - dreta - inicia en el punt 42°10'53.3"N 1°09'12.7" 1.00 30.00 1.00

200.000Cuneta 2 - esquerra - inicia al punt 42°10'52.3"N 1°09'13.0" 1.00 200.00 1.00

30.000Cuneta 3 - dreta - inicia al punt 42°10'51.1"N 1°09'13.0"E 1.00 30.00 1.00

40.000Cuneta 4 - esquerra - incia en el punt 42°10'49.5"N 1°09'34. 1.00 40.00 1.00

50.000Cuneta 5 - esquerra - inicia en el punt 42°10'46.2"N 1°09'35 1.00 50.00 1.00

130.000Cuneta 6 - esquerra - inicia en el punt 42°10'40.7"N 1°09'38 1.00 130.00 1.00

220.000Cuneta 7 - dreta - inicia en el punt 42°10'42.8"N 1°09'41.3" 1.00 220.00 1.00

0.400 280.000700.000 xTotal Bloc:

280.000Total amidament 1.3.2 : m3  

1.3.3 m Claveguera polietilé D 1000 mm.

Clav eguera de tub de polietilé corrugat de doble capa de D 1000 mm,incloent rebliment i recobriment amb 20 c m .
de sorra, i part proporcional de connex ions

15.000Pasos de desguass per sota del camí per pluvials 3.00 5.00
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.3 :

Costes Directos

FORMACIÓ DE PASOS DE SANEJAMENT PER SOTA CAMÍ

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

15.000Total amidament 1.3.3 : m  
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.4 :

Costes Directos

SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS DEL TERME D'ABELLA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.4.1 seguretat paviments

Partida alçada a justificar de seguretat, 2% PEM.

1.0001.00

1.000Total amidament 1.4.1 :   

1.4.2 u Seguretat vial

Partida Alçada a justificar de seguretat v ial, seny alització,  abal iz am ent i  des v iam ent prov is ional  durnant
l'ex ecució de les obres, segons indicacions de direcció d'obra

1.000Total amidament 1.4.2 : u  

1.4.3 u Pla de seguretat i salut

Despesses de redacció del pla de seguretat i salut de l'obra

1.0001.00 1.00

1.000Total amidament 1.4.3 : u  
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.1 : REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1.2 m2 Demol.pav iment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compresso 530.000 4.23 2,241.90

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

1.1.3 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10 53.000 11.76 623.28

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòs i t,  a  aboc ador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 k m ,
amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

1.1.4 m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3 53.000 11.14 590.42

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició  c ontro lada
dels residus derucció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densi ta t 1 , 48 t/ m 3,  proc edents  de c ons truc c ió o
demolició, amb codi 170101 segons  la  L l is ta  Europea de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002).

1.1.5 m3 Ex cav /càrrega terra p/caix .pav .,terreny  n/clasf.,m.mec. 106.000 3.76 398.56

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  de trànsi t (SPT  >50) ,  real i tz ada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificac ions  de la  DT ,
amidat com a diferència entre els perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans  de
començar les obres i els  per fi ls  teòr ic s  as s eny alats  a ls  p lànols ,  am b les
modificacions aprov ades per la DF.
No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'autoritz ac ió de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reom pl i r -
lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta ex ecució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar  les  ter res ,  la  s ev a c reac ió,  i  la s ev a
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllav issaments no prov ocats,  s em pre que s ' hagin
observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, entibacions i v oladures.

1.1.6 m3 Disposic.monodipòsit terres 106.000 2.96 313.76

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1.1.7 m2 Subbase de tot-u art, de 20cm gruix , estesa+picon 95%PM 530.000 5.28 2,798.40

Subbase de tot-u artificial, de 20 cm de gruix  amb estesa i piconatge del materia l  a l
95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament corres pon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar  la
minv a de gruix os de capes subjacents.
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.1 : REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1.8 m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.aniònica EAI 1,5kg/m2 530.000 0.40 212.00

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa c atiòn ic a tipus  C 50BF 4 IM P,  am b
dotació 1 kg/m2.
Criteri d'amidament: No són d'abonament els ex cessos laterals.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els ex cessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar ober tura
al trànsit.

1.1.9 m2 Pav iment asfàltic de 5 cm. de gruix 530.000 7.49 3,969.70

Pav iment asfàltic de 5 cm de gruix  de mescla bituminosa contínua en c a lent tipus
AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulom etr ia  dens a
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.
Criteri d'amidament: m2 de pav iment, mesurades in situ
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament corres pon a
la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

1.1TOTAL Capítol 11,148.02 €: 
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.2 : FORMACIÓ DE CUNETES

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.2.1 m2 Esbrossada terreny  ampl.<0,6m,+mitjans mec.,càrrega mec. 700.000 0.97 679.00

Esbrossada del terreny  de meny s de 0,6 m, am b m i tjans  m ec ànic s  i  c àr rega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1.2.2 u Neteja de pas inferior de desgúas d'aigua de pluja 4.000 79.83 319.32

Partida alçada a justificar de neteja de pas eix stent per sota del camí per  des guas
d'aigua de pluja de cuenta o barranc

1.2.3 m3 Ex cav /càrrega terra p/caix .pav .,terreny  n/clasf.,m.mec. 280.000 3.76 1,052.80

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  de trànsi t (SPT  >50) ,  real i tz ada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificac ions  de la  DT ,
amidat com a diferència entre els perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans  de
començar les obres i els  per fi ls  teòr ic s  as s eny alats  a ls  p lànols ,  am b les
modificacions aprov ades per la DF.
No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'autoritz ac ió de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reom pl i r -
lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta ex ecució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar  les  ter res ,  la  s ev a c reac ió,  i  la s ev a
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllav issaments no prov ocats,  s em pre que s ' hagin
observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, entibacions i v oladures.

1.2.4 m3 Disposic.monodipòsit terres 280.000 2.96 828.80

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1.2.5 m2 Subbase de grav a,g=20cm,grandària=50-70mm,estesa+picon. 700.000 10.81 7,567.00

Subbase de grav a de 20 cm de gruix  i grandària màx ima de 50 a 70 m m ,  am b
estesa i piconatge del material

1.2.6 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m x  0,33 m, rev est. mín. 1 700.000 15.85 11,095.00

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplàr ia  i  0 , 33 m  de fondàr ia ,  am b un
rev estiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència caracter ís tic a
a compressió, inclòs ex cav ació de terreny  no classificat, refinat, càrrega i transpor t
a l'abocador dels materials resultants.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat sobre el terreny .

1.2TOTAL Capítol 21,541.92 €: 
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.3 : FORMACIÓ DE PASOS DE SANEJAMENT PER SOTA CAMÍ

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.3.1 m3 Ex cav /càrrega terra p/caix .pav .,terreny  n/clasf.,m.mec. 280.000 3.76 1,052.80

Ex cav ació per a caix a de pav iment en terreny  de trànsi t (SPT  >50) ,  real i tz ada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificac ions  de la  DT ,
amidat com a diferència entre els perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans  de
començar les obres i els  per fi ls  teòr ic s  as s eny alats  a ls  p lànols ,  am b les
modificacions aprov ades per la DF.
No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'autoritz ac ió de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reom pl i r -
lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta ex ecució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar  les  ter res ,  la  s ev a c reac ió,  i  la s ev a
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllav issaments no prov ocats,  s em pre que s ' hagin
observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, entibacions i v oladures.

1.3.2 m3 Disposic.monodipòsit terres 280.000 2.96 828.80

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1.3.3 m Clav eguera polietilé D 1000 mm. 15.000 120.50 1,807.50

Clav eguera de tub de polietilé corrugat de doble c apa de D 1000 m m , inc loent
rebliment i recobriment amb 20 cm. de sorra, i part proporcional de connex ions

1.3TOTAL Capítol 3,689.10 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Capítol 1.4 : SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS DEL TERME D'ABELLA

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.4.1 seguretat pav iments 1.000 299.35 299.35

Partida alçada a justificar de seguretat, 2% PEM.

1.4.2 u Seguretat v ial 1.000 299.35 299.35

Partida Alçada a justi fic ar  de s eguretat v ia l ,  s eny al i tz ac ió,  abal iz am ent i
desv iament prov isional durnant l'ex ecució de les obres, s egons  ind ic ac ions  de
direcció d'obra

1.4.3 u Pla de seguretat i salut 1.000 249.46 249.46

Despesses de redacció del pla de seguretat i salut de l'obra

1.4TOTAL Capítol 848.16 €: 
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Pressupost (Grups de Capítols)

Pressupost : REF_AJ_ABELLA

Grup 1 : ACT 2, REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS TERME ABELLA

NUM RESUM COEF. IMPORT

11,148.02: 1.1 REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

21,541.92: 1.2 FORMACIÓ DE CUNETES

3,689.10: 1.3 FORMACIÓ DE PASOS DE SANEJAMENT PER SOTA CAMÍ

848.16: 1.4 SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS DEL TERME 
D'ABELLA

37,227.20 €Total Grup 1 : ACT 2, REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS TERME ABELLA
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCAPressupost

Pressupost (Resum)

NAT. NUM. RESUM COEF. IMPORT

37,227.201 : ACT 2, REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS TERME ABELLACapítol

11,148.021.1 : REPARACIÓ ASFALT EN CAMINSCapítol

21,541.921.2 : FORMACIÓ DE CUNETESCapítol

3,689.101.3 : FORMACIÓ DE PASOS DE SANEJAMENT PER SOTA CAMÍCapítol

848.161.4 : SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS Capítol

Pressupost. d'Execució Material: 37,227.20 €

Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS
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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE CAMINS DEL TERME
MUNICIPAL D'ABELLA DE LA CONCA, 
AJUNTAMENT D'ABELLA DE LA CONCA

Presupost : NUCLI_ABELLA

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,227.201: ACT 2, REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS TERME ABELLACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,148.021.1 : REPARACIÓ ASFALT EN CAMINS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,541.921.2 : FORMACIÓ DE CUNETES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,689.101.3 : FORMACIÓ DE PASOS DE SANEJAMENT PER SOTA CAMÍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848.161.4 : SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC  CAMINS DEL TERME D'ABELLA

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 37,227.20

13.00 % 4,839.54Despeses Generals

6.00 % 2,233.63Benefici Industrial

44,300.37

21.00 % 9,303.08

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 53,603.45

I.V.A

Aquest pressupost puja la quantitat de CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRES EUROS
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Gener de 2021

Josep Lluís Puyalto Granada
arquitecte
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