
 
 

Fase XI 
 

Enllambordats 
  62.433,92 € 

Actuació 1 
 

Col·locació de canals centrals 
  

8.339,63 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G971NM71 m³ Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport 

interior mecànic i acabat mestrejat 

15,25125 87,96 € 1.341,53 € 

G9752J9A m Formació de canal central, en declivi, a base de dos peces de llamborda axamfranades i una peça de 

llamborda plana, col·locada amb morter, model Tegula de Breinco o equivalent 

305,025 22,94 € 6.998,10 € 

Actuació 2 
 

Col·locació de rigoles altes laterals 
  

7.999,44 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G971NM71 m³ Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport 

interior mecànic i acabat mestrejat 

14,629125 87,96 € 1.286,80 € 

G9752J9A m Formanció de contenció lateral a base de tres llambordes amorterades segons model del paviment, l'exterior 

de les quals axanfranda o bé un bordó rom de jardí 

292,5825 22,94 € 6.712,64 € 

Actuació 3 
 

Col·locació de llambordes amorterades 
  

3.389,20 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G971NM71 m³ Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport 

interior mecànic i acabat mestrejat 

7,323225 87,96 € 644,16 € 

G9752J9A m Col·locació de tres filades de llambordes de model del paviment, amorterades, com a element de contenció 

del paquet de llambordes, quan la calçada no està confinada. 

119,6475 22,94 € 2.745,04 € 

Actuació 4 
 

Enllambordats 
  

42.705,64 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G9F1P111 m² Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior, model 

Tegula de Breinco o equivalent, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i 

compactació del paviment acabat 

1651,2405 25,86 € 42.705,64 € 



 

 

 

Actuació 5 
 

Tanques i baranes 
  - € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals 

fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m 

0 106,81 € - € 

 
FR9AUA80 

 
m 

 
Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals 

fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m 

 
0 

 
106,81 € 

 
- € 

Resum del Pressupost 

   

Fase XI Enllambordats   62.433,92 €  
  

  Preu d'execució material: .......... 62.433,92 €   

  Costos indirectes: (1% s/PEM): .......... 624,34 €   

  Despeses generals: (13% s/PEM): .......... 8.116,41 €   

  Benefici industrial: (6% s/PEM): ..........   3.746,04 €    

  SUBTOTAL: .......... 74.920,71 €   

  IVA 21%: .......... 15.733,35 €   

  TOTAL (Preu de contracte): .......... 90.654,06 €   

Gallifa per Granera, a 23 de desembre del 2013 
   

 
 
 
 

Fase XI 
 

Enllambordats 
  19.861,51 € 

Actuació 1 
 

Col·locació de canals centrals 
  

4.751,15 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 



G971NM71 m³ Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport 

interior mecànic i acabat mestrejat 

8,68875 87,96 € 764,28 € 

G9752J9A m Formació de canal central, en declivi, a base de dos peces de llamborda axamfranades i una peça de 

llamborda plana, col·locada amb morter, model Tegula de Breinco o equivalent 

173,775 22,94 € 3.986,87 € 

Actuació 2 
 

Col·locació de rigoles altes laterals 
  

3.315,76 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G971NM71 m³ Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport 

interior mecànic i acabat mestrejat 

6,06375 87,96 € 533,38 € 

G9752J9A m Formanció de contenció lateral a base de tres llambordes amorterades segons model del paviment, l'exterior 

de les quals axanfranda o bé un bordó rom de jardí 

121,275 22,94 € 2.782,38 € 

Actuació 3 
 

Col·locació de llambordes amorterades 
  

3.389,20 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G971NM71 m³ Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport 

interior mecànic i acabat mestrejat 

7,323225 87,96 € 644,16 € 

G9752J9A m Col·locació de tres filades de llambordes de model del paviment, amorterades, com a element de contenció 

del paquet de llambordes, quan la calçada no està confinada. 

119,6475 22,94 € 2.745,04 € 

Actuació 4 
 

Enllambordats 
  

8.405,40 € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

G9F1P111 m² Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior, model 

Tegula de Breinco o equivalent, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i 

compactació del paviment acabat 

325 25,86 € 8.405,40 € 



 

 

 

Actuació 5 
 

Tanques i baranes (JA ESTA FET) 
  - € 

Codi U. Descripció Quantitat Preu Import 

FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals 

fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m 

0 106,81 € - € 

 
FR9AUA80 

 
m 

 
Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals 

fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m 

 
0 

 
106,81 € 

 
- € 

Resum del Pressupost 

   

Fase XI Enllambordats   19.861,51 €  
  

  Preu d'execució material: .......... 19.861,51 €   

  Costos indirectes: (1% s/PEM): .......... 198,62 €   

  Despeses generals: (13% s/PEM): .......... 2.582,00 €   

  Benefici industrial: (6% s/PEM): ..........   1.191,69 €    

  SUBTOTAL: .......... 23.833,81 €   

  IVA 21%: .......... 5.005,10 €   

  TOTAL (Preu de contracte): .......... 28.838,91 €   

allifa per Granera, a 23 de de desembre del 2013 
   

 
  90654,06 
  28838,91 
119492,97 TOTAL 



     


